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Türk Kalb ve 
Ruhlarını Birleştiren 

Sev9i Bağları 
YAZAN: Ahmet Emin Yalman 

Türk milleti büyük bir ailedir. Bu ailenin milyonlarca 
ferdi biribirlerine sarsılmaz bir sevgi ile bağlı bulunu

yorlar. Çünkü bir millet sıfatile yokluğun acısını beraberce 
çekmişlerdir, yeni bir varlığa kavuşturanın ferahını ve saa
detini beraberce duymuşlardır, birliğin ve ahengin kıymetini 
;tarihin en acı mekteplerinde beraberce öğrenmişlerdir. 

Büyük Türk ailesinin büyük bir atası vardır . .\ailenin biitün sevgi 
'ft minnetleri daima ona çevrilmiş bulunur. Çünkü tarihin hiç bir dev
rinde, hiç bir fani insan bütün birmillete Atatürltün verdiğini vere
!ll'lemiftir. Cihan Harbinde ve Cihan Harbinden sonra onu bulmasay
dık, onun enerjisi, dehası, cesareti, bilgisi, muvaıerıelf ve uzak görüşü, 
.müsbet ruhu millete destek olmasaydı, zaruri akibetill\lzin ne ola<:ağını 
hatırdan geçirmek bile acıdır. Ona dayanarak varhğıll\ızı kurtarmakla 
kalmadık, az zamanda uzun mesafeler aştık, ifratlardan kendimizi ko
ruduk, taklidden kurtulduk. Barışa, emniyete kavuştuk. Dünya yüzünde 
birinci derecede itibar gören, harici alem içir.de örnek diye gösterilen 
i>ir millı=_t olduk. 

Her Türkün en tabii, en samimi dileği şudur: Ata· 
türkü daiına tam sihhat içinde bilmek, uzun sene· 
Jer başımızda görmek .... 

Bu dilek yalnız sevgimizden ileri gelmiyor. Kendi kendini düşün
mek, hesapçı olmak milletlerin hakkıdır. İnkılabımızı tamamlamak, git
tiğimiz yolu görmek, milli birliğimizi en sıkı manada korurrıak için 
ruhlarımız onun varlığına ihtiyaç duyuyor, milli şuurumuz Atatürkü 
milll varlığın en mühim bir parçası sayıyor. 

Türk milletinin son zamanlarda geçirdiği üzüntülerin manasını kav
ramak, derinlitlni duymak istersek, bütün bu duyguları göZÜlllüzün ö
nünde canlandırmamız lizımdır. 
H Q' Tfi.rk votanda~run Atatürltü" ıııhhııti hakkında ~1( lher:ıklı 

·~ lU.&0'1-Q_, UJ6 .__ __ _,_ SIJC:Uu.t""1 ~t:"'\',e;ı ~C' :C"ftG-,..'1\; uu au\J,U1 \it!'emt:• 
ıinin ve üzülmeeinin sebebi ne? 

Sebebi §U: Atatürkü daima canlı bir enerji kaynağı halinde aral'llt:z
da görmeğe alıştık . Nekahat ve istirahat devresinin uzaması bize tabii 
gelmedi. Merak içinde bulunan bir anne nasıl üzülür ve kendini yerse 
biz de öyle üzüntüler çektik. Hükümet, bülten neşri suretile ortalığı ay. 
dınlatmadı, çünkü bir istirahat ve nekahat devresinin bülten neŞrini 
icap ettirecek bir vaziyeti yoktu. 

Nekahat ve istirahat devresinin uzama'!ının haşhu Rf'hebi iııe. 
Atatürkiin son Hatay buhranı sırasında Sf'yahate sıkmasıdır. o 
sırada istirahat devrine fasıla vermemek lazımdı, fakat hiç bir 
kuvvet, ıahsi sihhatine ait hiçbir endişe, Atatürükn bu seyahate 
çıkmasına mani olamamııtır. Atatürk, en mühim milli bir dava• 
nın halledileceği yerlere yakın bulunmak iııtemi~, ileri siperler
de milli bir dava için dövüşen bir askerin atılganlığile hadise sah
nesinin yakinine koımuttur. 

İstirahat ve nekahat devresi bu sebeple uzamı~ olmakla beraber çok 
filkür lam sıhhat haline doğru inkişafa devam etmiştir. 

Atatürk gibi coşkun bir enerji ve hareket kaynağı için kısa bir za
man bile dar sıhhi kayıtlar altında bulunmak büyük bir fedakarlıktır. 
Bütün milletin alaka ve sevgi ile kendi üzerinde titrediğini hissetmek 
bu fedakarlığı elbette kolaylaştırır. ' B ir milletin ne sebeple olursa olsun, üzüntü geçirmesi acı bir şey

dir Fakat böyle bir müşterek üzüntüde öyle içtimai kıymetler 
gizlidir ki bunlann kaybolmaması, tebarüz ettirilmesi mutlaka lazımdır. 

Bütün bir millet, Atatürkün kendisi için yaptıklarını o kadar iyi an
lıyor ve o kadar derin bir minnet ve sevgi duyuyor ki üzüntülü günler
de milyonlarca Türkün ağzından şu yolda sözler işitilmiştir: 

"ONUN BİR DAKİA SİHHATİ İÇİN ÖMRÜMÜN HEPSİ
Nİ VERMEGE HAIRIM.,, 

Kemalist rejfminni Türk milletinin ruhunda ki>k tuttuğunda tereddüdü 
olanlar varsa şunu görecek, anlıyacaklardır: Atatürkün sıhhatine taalluku 
olan saiklerle coşan bu sevgi ve alaka da her tereddüdü silecek, her karan
lık duyguyu aydınlatacak manalar vardır. Bütün bir millet, Atatürkün ya
rattığı rejimi sevdiğini, benimsediğini; bunu, üzerine titrenecek en yük
aek bir kıymet saydığını bundan açık bir şekilde ifade etmenin yolunu, 
aezemezdi, bulamauiı ... A tatürkün bir an evvel tam sıhhate varması, her Türkün her şey

den üstün tuttuğu bir dilek tir. Bu dileği derin bir sevgi ile tek
rar etmekle, bütün büyük Türk ailesinin Atasına karp duyduğu coşkun 
alika ve sevgiyi ifade ettiğimize kanaatimiz vardır. 

r 
Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la
zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

BAŞMUHARRiRi: :AHMET EMIN " YALMAN . TAN Matbaası 

Askerleri arpıştılar 
Hudutta Yine ___ iddetli 
Bir Muharebe Oldu 

Cephede bir Japon neleri 

imtihanda 
Kazanan 

Muallimler 
-<>--

o, Gruptan 235 Kiti 
Ol"tamektep Muallimi 
Ol111ak Hakkını Kazandı 

Orta mektep muallimi olmak isti
yen ilkrnektep muallimlerinin yazılı 
imtihanları neticesi belli olmuştur. 
Bunlar, bu ayın 17 sinde Gazi Terbi
ve Enstitüsiinde soz.lii bir imtihana 
daha tabi lutuıacaklardır. Ve bu iki 
imtihan neticelerine göre, üç sınıfa 
ayrılacaklardır. 

(A) kısınma .ayrılanlar doğrudan 
dc>ğruya ortamektep muallimi ola
caklardır. (B) kısrnına avrılanlar va-
7.İfeye tayin edilnıeden Önce, bir yıl 
leyli olarak tahsil göreceklerdir. l). 

çüncü kısma kalanlar, muvaffak ol
mamış addedilerek tekrar mekteır 
lerine döneceklerdir. 

Yazılı imtihanda muvaffak olan
ların isimlerini bildiriyorum. 

Türkçe grubu 65 kişidir. Kaza
nanlar şunlardır: 

Ankarada Sıdıka Avar, Fethiye A· 
taman, Macide, Cemal O~ı. Köksal, 

(Arkası: Sayfa ıo. atıtun ı de) 

Bütün Japon Mevzileri 
Bombardıman Edildi 

Her iki Taraf da, lhtilafh Mıntakaların 
Müzakerelerden Önce Tahliyesini istiyor 

Londra, 6 ( Huıusi) - Bugün de Sovyetler ıabahleyin Çanku
f eng mıntakaaında Japon mevzilerine taarruz etmitlerdir. Tokyo
dan verilen haberlere göre, Japonların topçu aleti bu taarruzu 
püıkürtmüt v Rusları ricate mecbur etmi,tir. Rus topları da, Ja
pon mevzilerini bombardıman etmit ve bi;kaç Rus tayyaresi, hu
dut gerisinde uçuflar yapmıtlar ve bombalar atmı,Iardır. 

Tokyoda Harbiye Nezareti, bir piyade taburu ile 50 tankın 
Çangçih gölü cenubunda, bir buçuk piyade taburu ile 60 tankın 
da Şataaopinı'in timalinde, laaruzda bulunmuf olduklarını tu

rih etmektedir. 
Londra, 6 (Hususi) - Uzak Şark ta Rus - Japon hududu üzerinde 

bugün kopan şiddetli muharebelerve Sovyctlerin mtikcrrcr hava hü
cumları, Japonya hükumeti tarafın dan tekrar protesto edilmiştir. Bu 

Sovyetlerin Uzak Şark orJa

ları kumandanı Mare,alBluhar 

s~rctle, .diplomatik tema~lar netic~-ı-
sınde fkı tarafın da sulhu arzu e~tı- T ı 
ği anlaşılmasına rağmen askeri vazi- erue Taarruzu Püskürtüldü 
yeti ıslaha imkan hasıl olmamıştır. 

Bu yüzden Japqnyamn Moskova se
<firt-'8o ., d ~~inof 

ne yarın da görüşecektir. Şimdi bü
tün ümit, bu mülakatın neticesine 
bağlıdır. 

Müzakereler ba,lıyor 

Hudut ü1~rindc bu çeşit hadisele
rin devamına rağmen iki taraf ara
l'tnda diplomatik atmosfer düzelmi~
tir, 

Perşembe günii Japon scliri ile B. 
Litvinof arasındaki görüşmelerin 

"Japon harici servisi., tarafından neş 
redilen neticesi Tokyoda her iki ta
rafın hudut ihtilafını müslihanr. bir 
~urette haJictmek hususunda muta
bık kaldıkları suretinde tefsir edil
mektedir. Hali hazırda en mühim ıne 
sele, yeni müzakerelere giri~ilmesi
ne intizaren iki tarafça tahliyesi is
tenen mıntakaların mütekabilen tah
liyesinden ibarettir. 

B. Litvinofun cevabı Harbiye ve 
Hariciye nezaretleri mümessillerinin 
konferansı tarafından tetkik edildik
ten sonra Hariciye nazırı, :Moskova 
sefiri B. Şigemitsu'ya bir telgraf çe
kerek müzakerelere devam etmesi i

çin yeni talimat vermiştir. 
r Arkası: S11yfa 10. sfitun 3 de] 

--------o--------
Milli Müdafaa Vekili 

Manevrada Bulunacak 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Oğrendiğime göre, Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Ozalp, Doğu· 
daki manevralarda bulunmak üzere 
ay sonuna doğru manevra mıntaka
sına gidecektir. 

Frankist Ordu Yine 
Hezimete Uğradı 

Londra, 6 (Hususi) - İspanyadan düğiinü haber vermektedir. Frankist 
gelen en son haberlere göre hük,·ı- !er Ebro üzerinde bazı mevziler is
met kuvvetleri Terul'de yeni muvaf· t irdat ettiklerini bildiriyorlarsa da 

fakiyet ka1.anmıştır. Hiikıimet, Fran- hükfımet bu haberleri tekzip etmek· 
kistlerin buralarda yaptıkları bütün tedir. 

taarruzların ağır zayiatla püskürtül- [Arkası: Sayfa 10. sfitun 2 del 

1 BuDg8ır Sadok 
ı. IKümcdlüır, NeDeır 
Vapmoştoır? 

"Üç Silahşor,, romaııı bir mu
harririn hayalinde vücut bul
muştur. Oç Silah§Orun topyeku
nundon defalarca fada \'akalar 
yaratan Bulgar Sadık Kaptan, 
içinde yaşadığımız devrin çok 
canlı bir insanıdU'. 

O. Bulgar ordusunun topçu 
nbiti sıfatiyle hayata ahlmış, 
? lakedonya ihtilal komitelerin: 
r c, Bulgar ve Rumeli dağların
h, tstanbulda 31 Mart is:ra: 
nında, harp zamanında Çarlık 

~us~·asında , meşhur Çakırcıali 
Mehmet F.fenin takibinde. Kaf· 
kasyada İslaın ordll'mnda. miJli 
rnÜC'adelede İzmit Yarımadasın
da \"C tnönü, Sakarya muhare
Jerinde, Yozş:at ,.e diğ~r i~yan
• larda akla. ha)·ale sığmaz rol· 
~er oynanm;hr. 
~ Bugiin Kumkapıda, kr· 

· sik ayakları ile ömrii-

Bulgar Sadık Kaptan, ikinci 
lnönü harbinde donan ayak

ları lıaildikten tlonr 
--1"!iiio~---~-

nün sonbaharını ge
çiren bu hayat \'e ha
reket adamı, korkun~ 
h3diselerle dolu ha
yatını arkadaşımı:ı 

Mim Sıfıra anlatmıs

tır. Rtı hatıraları ya. 
kında CTAN) da oku· 
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Otobüs çoğaldıkça taksilerin itibarı artıyormuş .• 

Taksiye En Çok 
Kimler Biniyor 
~, ,,,..,,,.,, , ,..., "',,, .I~ 

L"~~~~ "~:c: :::u~""J 
:_Taksiye, en çok gazete müvez- mek istiyenlerdir: Dört kişilik tak-

Deri binerler bayım!,, siye, altı, yedi kişi sıkışmaya kal-
Litifeyi çok sevdiği anlaşılan kışırlar!. 

taksi şoförünün bu cevabı beni de 

güldürmüştü. Fakat o ciddiyetini 
bozmadan ilave etti: 

- Gülmeyin ... Şaka söylemiyo
rum. Hemen her taksi arabasının 
arkasında, mutlaka bir müvez7i 
vardır. Mübarekler, tıpkı lortlar 
gibi.- On adımlık mesafeyi yayan 
gitmezler ... İçlerinde; bize: 

- Şoför ağabey ... Şu gaza bas 
ıbiraz ... İşimiz acele diye! bağınp 
çıkışacak kadar pişkin olanlar bi
le vardır. 

Sualimi değiştirdim: 
- O halde, müvezzilerden sonra 

en çok kimler biner? 
- Belli olmaz... Taksi müşte

risi, yılına, ayına, haftasına, günü
ne, satıne, havasrna göre değişir!. 
Siz memleketin iktısadi vaziyetini 
gelin de bizden sorun .. Meselfı, 934 
yılı, işlerin en kesat gittiği yıldı! 
Çünkü o yıl, taksiler kan ağladı -
lar .... En çok otomobil, o sene hac
zedildi! ... Vakıa, bu sene vaziyeti
miz çko iyi ama, bunda taksi fiyat
larının indirihnesinin de çok tesi
ri var.-

S onra laf aramızda; eğer biz. 
taksi ile çalışsak, müşteri 

yerine sinek avlarız: Şimdi, müş
terilerin yüzde yetmişi, arabaya 
pazarlıkla biniyor. 

Taksiye binenlerin çoğu, vapu
runa, trenine veya randevusuna, 
i§ine yetişmek l!tiyen kimselerdir. 

Zaten, aslını sorarsanız, kazala
rın çoğuna sebebiyet verenler, bu 
müşterilerdir. Bunlar otomobile 
binerken: 

w_ Şoför! derler ... Vapura dört 
dakika var. Eğer yetişebileceksen 
bineyim? 

Bu sual, bize faraza Taksimde 
sorulur. Taksimden köprüye dört 
dikakada inilir mi? Bu iş, can kur
taranın bile karı değildir. Fakat ne 
yaparsınız? Doğruyu söyleyip de 
müşteriyi siz kaçırsanız1 bir baş
kası alacak! 

Onun için: 
- Yetişiri Bayım! ı basarsınız. 

- Memnudur. Cezası vardır! 

deriz ama, kim dinler: 

- Canım, ikimiz arka tara.fta, 
birimiz de ön tarafta yere çömeli
riz. Geri kalanlar da otururlar .. 
Polisler durdurup da sayacak de
ğiller ya? 

Bu cevaba sizin de aklınız yatar. 
Daha doğrusu, aklınızı yatırmak, 

işinize gelir. Ve yedi kişiyi doldu
rur, kalkarsınız. 

Fakat evvela, bir cüriim işledi
gınız ıçın, ıçınız, kafanız rahat 
değildir. Müşterileri, kaçak e~ya 

gibi, bir an evvel boşaltmak ister
siniz. Bu arzuyla, ha bire gaza ba-
sarsınız .•. 

Halbuki yanımın iki attını ,ı;ıloş.: 
tığı için, kafanız, ve içiniz gibi, ~ol 
larınız da rahat değildir. Üstelik, 
içerdekiler, tiz perdeden bir de 
şarkı tuttururlar. Boş ,kalanlar da 
sizi lafa tutar. Bu şartlar içinde, e
ğer kazara kazaya uğramazsanız, 
ne mutlu size! 

En hovarda olanlar, otomobile 

ya kadınla, yahut da gece, geç va-

kit binenlerdir: Onlar, pazarlık 

etmedikten başka, üste bahşiş de 

verirler. Biz böylelerine: 
- Piyango! deriz. 
Fakat müşterinin böylesi, bü

yük ikramiye gibi zor çıkar! 

- Otobüsler sizin işleri bozma

dı mı? 

- Bilakis düzeltti! Çünkü oto

büsler çıkahberl, yollar büsbütün 

tıkandı. Otobüs tramvayın, tram

vay da otobüsün yolunu kapadı. 

Onlar biribirlerine engel oluyor, 

biz arayerden sıyrılıp geçiyoruz .. 

Bu suretle, onların süratleri azal
dıkça, bizim kıymetimiz artıyor! 

Hele biraz daha fazlalaşırsa, bize 
büsbütün gün doğacak demektir. 
Çünkü o zaman, onlar sıraya dizi
lip kalacaklar, ve yalnız biz işliye
ceğiz! 

Hapishane Binası 
• • • lçın Bır Komisyon 
Kuruldu 

Hapishane binasının yıktırılma -
sında bir mahzur olup olmadığnı tet
kike memur komisyon dün de vali
nin başkanlığında toplanmıştır. 

Komisyon, uzun tetkiklerden son
ra bu binanın tarihi de~eri hakkın
da miisbet veya menfi son kararını 
vermeden önce bir de mütehassısla
rın mutaHialarını dinlcmiye karar 
vermiştir. 

Bunun üzerine belediye imar mü
dürü Ziya, mimar Arif Hikmet, mi
mar Sedat, mimar Kemal Altan, ve 
mimar Vasfiden mürekkep bir komis 
yon •kurulmuştur. 

Bu komisyon salı günü ilk toplan
tısını yapacak, e,vvelfı binanın tari
hi değeri olduğunu iddia eden mimar 
Sedat Çc.tinta ı dinliyecek, sonra da 
hakiknten binanın mimari bakımdan 
muhafazası icap edip etmiyeceğini a
raştırarak bir rapor hazırlıyacaktır. 

Bu rapor, umumi komisyonun 15 
ağustosta yapacağı toplantıda tetkik 
edilerek mesele hakkında kati bir ka 
rar verilecektir 

Tariht Bir Kitabe 
1070 tarihinde Büyükderede ya

pılan ve üzerinde mimar Kasımın 
tarihi bir kitabesi bulunan çeşmede
ki bu kitabe ,kaldırılmıştır. Eski e -
serleri koruma cemiyeti alakadar 
yerlere başvurarak bu kitabenin ye
rine konulmasını istemiştir. 

Yıkılan Mezar Taşları 
Müzeler idaresı Nafiaya müracaat

la Bebek - İstinye arasında açılan 
yeni yolda tarihi mezar taşlarının 

imha edildiğinden şikayette bulun -
muştur. 

Behçet Uı lzmire Döndü 
1zmir Belediye Reisi Doktor Beh

çet Salih Uz dür. sabahki ekspresle 
Ankaradan gelmiştir. Bay ehçet 
Uz şehrimizde yirmi dört saat ka1-
dıktan sonra Bandırma yolile İzmi
re dönmü:;ıt.ür. 

Şehrimize Gelen Seyyahlar 
Diin Viktorya vapurile şehrimize 

400 seyyah gelmiştir. Seyyahlar, şeh
ri gezdikten sonr:ı pazartesi günü li
manımızdan ayrılacaklardır. 

Temyiz Azahğından· 

Mütekait Memduh 

Ezine Vefat Etti 
Bolu mebusu Hasan Cemilin bü

yük kardeşi, Celaleddin Ezine ve 
Orhan Ezinenin babaları temyiz 
mahkemesi azalığından mütekait 
Memduh Ezine vefat etmiştir. Cena 
zesi, pazartesi günii saat 10 radde
lerinde Beyoğlunda Tokntlıyan ote
li yanındaki Ezine apnrtımanından 
kaldırılarak namazı kılındıktan son 
ra aile knbristnnına defnedilecek
tir. 

Merhum, adli hayatı çok temiz 
geçmiş, herkese kendisini sevdir
miş, ahlfıki faziletleri ve iyiliksever
liği ile tanınmış hayrıhah bir zattı. 
Ölümü, büyük bir kayıptır. Ailesi 
efradına sabır, merhuma tanrıdan 
mağfiret dilcriı. 

Bugünkü Festival 

Programı 

Istanbul festivali devam edi
yor. Dün ak§am Beykozda Ab
rahampaşa korulul'tunda bir 
kır balosu verilmiş, parasız o
lan bu balodan halk azaıiıi şe

kilde istifade etmiştir. 
Bugün Taksimde büyiik gü

reş milsabakalnrı, yarın da Dağ
cılık klilbiinde tenis turnuvası 
yapılacaktır. 

Festival münasebetiyle Ru
menler tarafından kurulacak o
lan olişi sergisi 20 ağustosta 

Taksimde Eski Satiye şirketi
nin yerinde açılacaktır. 

Sergiye Kızılay ile kadınları 
~alıştırma kurumunun da işti

rak etmeleri temin edilmiştir. 
Sla\"ya takımının tam kadro 

ile gelmesi için yapılan müza
kereler müsbct şekilde bitmiş
tir. 

9 Ağustosda Harf inkılabının 
10 uncu yıldöniirnü dolayısile 

festival komitesi zengin bir kut
lulama programı hazırlamıştır, 

bu programa göre, saat sekiz
de üniversite konferans salo
nundan büyük bir alay hareket 
edecek, Sarayburnu parkına gi

dilerek bu inkılabın ilin edil-
diği yerde Dil Cemiyeti Genel 
Sekreteri İbrahim Necminin kon 
feransı dinlendikten sonra ora
daki Atatürk heykeline bir çe· 

ı ıenk konacaktır. 

Dünkü Yağmurda 

Şehrin Basık Yerlerini 

Seller Bastı 

Beyazıtta 
Yüzme Havuzu 
Yaptırdac:ak 

7 - 8 - 938 
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An karadan 
i Telefon ve Telgrafla ········· ...... . 

Mekteplerde 
Kayıt, Kabul ve 
imtihan Günleri 
Maarif Vekaleti, önümüzdeki ders 

Yilı içinde mekteplere talebe kayıt, 
kabul \"e imtihan günleri ile açıla

Evvelki gün belediyede yapılan 
b

. • t• d h . . . ht lif er cakları tarihleri tesbit etmiştir. Bu 
ır ıç ıma a şe rımızın mu e Y t l h k 

lerinde çocuklar için açılması karar- sene a e e aydına 22 ağustosta 
laştırılan bahçe plaj e yüzme ha • başlanacak ve kayıtlar 20 eyliile ka
vuzlarının yerl;ri ha:kında kayına. d~r ~:va?1 edecektir. Derslere 3 bi
kamlarca yapılacak tetkikler bu ay rakıntcı eşrın pazartesi iÜnü başlana· 

c ır. 

sonuna kadar bitirilecektir. Ort 
İlk olarak Beyazıtta büyük h&\'Uz a mektep, lise ve öğretmen o-

. .. . . . .. kullarında engel bütiinleme ol.,. -cıvarında munasıp hır yerde bır ,}'uz • ' .un 
luk ve mezuniyet irntihanlan eylü 

me havuzu yapılması şimdiden ınu- IUn 21 • . b U .. k d -
f k 

.. "l .. t" ıncı çar!'iam a g nune a ar 
va ı goru muş ur. 1 k • 

Çocuk bahçeleri gelecek yıl büt - yaLp~ acaf tırk. 
1 ıse en o u lgı 1 k · t"h l 

çesiyle yapılacak ise de bunlardan ° ın u ım ı an a-
az masraflı olabileceklere heınen bu r~~da~ ~atematik, fizik, kimya, ta-

b 
1 

kt bıı bılgıler ve edebiyat kolu olgun-
sene aş anar.a • ır. 1 k . t"h 1 Odun Fi atları PQhah ~ ım ı an arından edebiyat ve ta-

Od f
. 

1
Y b ı "~ sene rıh - cofrafya gruplarının yazılı ol-

un ıyat arı u yı e.-~en - 1 k 11 · · · · · 
1 d h l d B 1 

diye b ah gun u sua erı ıle her ıkı kolun tilrk 
er en pa a ı ır. e e 1 u P a- c k • 11 · 

l lığ b bi i kUye Ücretlerinin ,.e ompozısyon sua erı Ekonomi 

hı ınl se e n nal den,. k yu··ksek Bakanlığınca ı:önderilecek, filozofi 
u yı geçen .sene er ,o 1 · · • . 

olu unda bulmu tur. :Sa fark çeki ve ~osyo OJı !!Uallerı komısyonlarca 
ş ş ıırd tertıp olunacaktır. 

başına 70 kuruş kad ır. Ol l L • "h l -o----- gun UR ımtı an an 
MAARiFTE . Eylül devresi yazılı olgunluk imti-
------· hanları ~u günlerde yapılacaktır: 

le Dairesi Reisi 9 eylill cuma günü fen ve edebi-
s yat kollannın tlirkçe kompozisyonu, 

lstanbıd~ Döndü 12 :yl~I ~azartesi .giinü fen kolunun 
tabu bılgıler, edebıyat kolunun tarih 

İş kanununun ~tbik işleri etrafın
da teftişlerde b~~nmak üzere Kara
deniz vilayetle~lle giden İktısat Ve
kaleti iş daircsı eisi Enis Behiç dün, 
Güneysu vaPUlle şehrimize gelmiş-

tir. 
Enis BelliÇ,cendisiyle görüşen bir 

muharririılliı şunlan söylemiştir: 

coğrafya, 14 cyliil çarşamba giinli fen 
kolunun matematik, edebiyat kolu -
nun filozofi ve sosyoloji, 17 eylül cu 
martcsi günü fen kolunun fizik - kim 
ya, edebiyat kolunun cdebivat imtİ· 
han lan. -

"- saınsıı ve Trabzundaki iş da
iresi böJgel..·ini gezdim ve Gireson 
da yeni k~ulan bölge teşkilatı ile 
meşgul olum. Gezdiğim yerlerde 
"gördiiğüırçalışma çok iyidir. Bir i-

Dün saat on ikide hava birdenbi- ki güne adar da Ankaraya gidcce-

Lise ve orta mektepler talimatna
mesine göre lise mezuniyet imtihan
larına girenlerin matematik, tarih -
coğrafya \·e tabii bilgiler imtihanları 
yazılı olarak yapılacak ve sualleri 
komisyonlarca tertip olunacaktır. 

Mezuniyet imtihanları, olgunluk im
tihanları miiddeti içinde komisyon
larca tesbit olunan günlerde yapıla
caktır. Orta okul mezuniyet imti -

re bulutlanmış, c:ehirde evvela pek ~ · :.- gım.,, 

----o---. kısa devam eden bir fırtına çıkmış, 

l!<Fra da aağanak halinqe yağmur 

yağmıştır. 

LiM&DA: h 
. . ~ . • ,, 0 11 '{J. 4l.' 

anlarına gırenlerın urkçe, tarıb -
,.l'\rrr ... ~• •o , , ,. ....,. . • .. -·- " · •• ---.... .,.;.,0 .. 

imtihanları yazılı olCrak yapılacak 
11 • u: ,~ ' . 1"11 

l;nizbankın yeni Sus vapuru cu- ve sua er ımtıtıan oınısyon arınca 
tertip edilecektir. 

Fırtına ve yağmur esnasında bir -
S'f Vapurunun Seferleri 

ın<ıesi günleri için Mudanyaya sefer Orta mekteplerle liselerin birinci 
Y9acaktır. Gemi dün 14 de kalkmış 

k k d d · ı · t' y l Ak devre birinci, ikinci, ürüncü sınıf. 
aza ay e ı memış ır. a nız , VMudanyaya uğradıktan sonra 18.5 :ı 

sarayda Laleli apartmanlarının }<9t· ~ Gemliğe varmıştır. Bu sabah 6.30 larının orta mektep bitirme imtihan 

çok yerlere yıldırım düşmüş, şiddetli 

gök gürültüleri olmuş, fakat hiç bit 

Şısındaki telgraf direklerinden biri a Gemlikten ve 8.30 da Mudanya . larında engele ve bütiinlemeye ka -
l lanlarla lise \'e orta okul talimatna· 

rüzgarın şiddeti ile yerinden 1<1rı -ian kalkarak 11.20 de İstanbula gele . 
cektir. Her cumartesi giinü bu sefer mesıne göre orta mektep mezuniyet 

rruş ve devrilmiştir. tekrıır olunacaktır. imtihanlarına girenlerin imtihanları 
Yağmur 20 dakika kadar c1cv~ na 1 eylUI perşembe giinü başlana-

~ oırı. Karaya Oturan Vapur k s 1··1 k d d d k etmiş, her şiddetli yağmur"ıı. 'i'- ca ' ey u e a ar cvam e ece -
)\tın Gcliboluda Zincirbor.an mevkiinde tir. Orta mekteplerin birinci \·e ikin-

ğu ğibi bu yağmurda da şe. a-ırçot karaya oturan Yunan Bandıralı Akti ci sınıflarında engelli ,.e bütünleme 
sık yerlerinde su birikmiş. b so- puru 1 va yapı an çalışmalara rağmen imtihanlarına 7 eyliilde başlanacak 

kakları sel kaplamıştır. :e:~ 'ada hala kurtarılammıştır. Geminin yü- ve 17 eylüle kadar bitirilmiş olacak-
Kabataş ve Fındıklı ne ray~ künü.n boşltılmasına başlanmıştır. tır. 
Şehzadebaşı gibi semtıetde, ~dde - Gemınln kurtulması için iki tah - Liselerin ikinci devro birinci ve 
lere toplanan sular bıttıZ dzia faz- lisiye gemisi çalışmaktadır. ikinci sınıflarının engel ve bütünle-
laca kabarmış. hatta 17ir ar(.ik trarn __ me imtihanları da 7 eylülde başhya-

cJı.lrd~ k bir ı;"-ıııiiiiiiiiOiiöiii~--~;;;;;;;;.-.~~~~~~ cak \'e 17 eylülde bitecektir. 
vay miinakalatını ca FESTIV AL T AKVIMI ı 1 Liselerin son sınıflarının bitirme 
vaziyet almıştır. 1 imtihanlarında engele ve biitiinleme 

Şehrin bir kısrfl1:~a . >~ğ~ur bu 7 AGUSTOS PAZAR ye kalanların imtihanları 1 eylülde 
kadar şiddetli ve ç ilen bır kıs - Gündüz: saat 16 da Taksim ı haP?hyacakbr. J-ise son sınıfların ol-
mında da bir c1ıımla bile yağmur Stadyomunda (profesyonel gü- 1 gunluk imtihanlariyle lise mczuni -
yağmamıştır. }\~csela Boğazın Sarı- reş müsabakaları) Ağır siklet yet imtilumlarına girenlerin imtihan 
yer kısmına, 13:ıkı~k~nün pek mü- şampiyonu Jak Şeri - Kara Ali larına 9 eylülde haşlanacak ve 1'f 

a hır ·1 Fatihte İtfaiye bandosu. Yenika- eylüle kadar devam edecektir. İlk 
him bir kısJil1 ı:ı damla bı e yağ- . ıştır .. ~ pıda (Kürek teşvik müsabaka- muallim meldeplerinin meslek sı-
lnur yağnı"~rı ~ l'eşilkoye .yagan 1 ları).. nıflarının engel ve biitiinleme imti -
yağmur ı:ıılıç 10.11 santımetre ~-~~~~~~~~~!!!!!!~~~!!!!!!I! hanları 7 eylülde başlıyacak \"e 19 
mikabıdıt'· pvlliM,. imffhsınlı:n· hltmt<; nlArıtkh'r. 

Fakat o şart koşar: 
:_ Eğer yetiştiremezsen parayı 

vermem ama! 

- En gedikli müşterileriniz kim 
lerdir? 

- Otomobil, adliye dairesi gibi 
bir yerdir Bayım. İçinden, hırlısı 
da, hırsızı da, katili de, hatta ha
zan mnktulii de, borçlusu da. ala
caklısı dn, fakiri de, zengini de, 
memuru da, amiri de, mebusu da, 
kapıcısı da gelir geçer!. .. 

DÜNKÜ YAGMURDAN SONR.A ŞE1f/1toEN MANZARALAR: 1 TAKViM ve HAVA 1 
Müşteriyi vapuruna yetiştir

mek, parayı patırtısız gürültüsüz 
almak ümidiyle, derhal gaza ba
sarsınız. Vakıa dört dakikada Tak
simden Köprüye inilmez. Hem za
ten bu dört dakikanın ikisi de pa
zarlıkla geçmiştir. Fakat belli ol
maz. Bizim vapurların tabiatı bel
li olmaz. Daima ya iki üç dakika 
geç, ya iki üç dakika erken kalkar
lar:... Gclgelelim, mi.ışteri sizi ra
hat bırakmaz. İkide birde: 

Diye başınızın etini yer. Ve siz, 
onun gönlünü yapayım, ağzının ko
kusundan kurtulayım derken, ya 
otobüsle toslaşır, ya tramvaya bo
doslar, yahut da bir dalgını alaşağı 
edersiniz! .. 

ş oförlerin başını derde so • 
kan mü~terilerden bir kıs-

,m -4' --~ •......,.• " 

B en ayrılmıya hazırlanırken 
şoför: 

- Kuzum Bayım ... diyor .. Şu o:. 
tomobil kazalarını biraz daha ha
fif yazarsınız olmaz mı? 

Çünkü her büyük kazanın ceza
sını biz çekiyoruz. 

Büyük bir otomobil kazası olur 
olmaz, birkaç gün, müşterilerimiz 
farkedilecek derecede azalıyor. 
Kaza korkusu, birkaç gün sü-
rüyor yani!. .. 

Gülüyorum: 
- Biz kalemi hafif --.tutmasak 

Ba, siz direks" onu 

7 Ağustos 1938 
PAZAR 

8 inci ııy Gıin: 31 
Arnbi: 13!\7 
Cem:ızlyeH'ıhır: 9 
Güneş: 5,01 - Öğle: 
İkindi: 16.13 - Akşam: 
atsı: 21.108 - İmstık: 

Hızır: 94 

Rumt· 1:ı54 

Temmuz: 25 
12.19 
19.21 
3,02 

YURTTA HAVA V AZIYETl 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malt'.lmata ıöre hava, yurdun Kara
deniz kıyılarında çok bulutlu ve mev:!I 
yaıışlı. Doğu ve orta Anadolu ile Koca
illde bulutlu, Akdeniz kıyıları ile cenup 
dotuauftda lwmen bUlutlu, Ecenin ce
nul) kısmında aeıt ıeçmlı, rilzllrlar do
lu. cenup ve cenup dotuaunda garbi. di
ler b61ı•lerde fimal istikametinden or
ta kuvvette ~miltfr. 

Dün ıstanbulda hava çok bulutlu, 
!irtınalı ve 7ağışlı ıeçmlı, rQqAr şimal 

llU'klden 10 Ul 12 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 de hava tazyikı 7118,S milimet· 

re idi. 
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~UGON_j Ji-1~ ~I 1 ~~ffi~~~~~ 
ispanyada 
Dönüm Noktası 30 Çek Tayyaresi Lehistan 

Arazisi üzerinden Uçtular 
Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

• 
1 spanyada bugünlerde vukabu· 

lan taarruzlar ve mukabil ta· 
•nazlar büyük bir ehemmiyeti ha· ı 
lzdir. Çünkü bunlann netice.!inde 
harp ya son bulmak yolunu tutacak ı .,. 
hhut hiç olmazsa bir sene daha 1 
devam edecektir. 1 
Franki~tlerin simdiki hedefi Sa- ı 

rıtntu şehridir. Bu şehir Madrit ve 1 

Valensiyaya giden yollara hakimdir. 
F'rankistler bu şehri ele geçirdikle
l'i takdirde bu yollara hakim olur· 
lar, Madridin diğer İspanya vilayet
lerile irtibatını keserler, Valensiya
h tecrid ederler ve bütün t~panya· 
~a hakimiyetlerini yapacak bir va
tiyet alırlar. O zaman cumhuriyetçi
lerin muka,·emeti Katalonyaya İn· 
hisar edeceği için belki de Frankist
ler, biltiin kuvvetlerini Katalonyaya 
kar~ı ~evkederler ve bu suretle za. 
ferlerini tamamlarlar. 

Saguntu şehri )'IS: kıymeti haiz ol
duğu için, Frankistler burasını zap
letmek için uğra~ıyorlardı. Cumhu
tiyet hükumeti, bu tazyikı hafiflet· 
ltıek ve §ehrin sukutuna mani ol· 
llıak için evveli Ebro nehri Ü7:erin
de taarruza geçti ve Frankistleri 
llüskürttü. Sonra Teruele ;rakın bir 
~erden ikinci bir taarruza geçti ve 
~tankistleri bu hanliye çekmek 
istedi. 

• 
1 ki taraf llJ1l anda muhaTebelu 

devam etmekte ve iki taraf 

Lehistan Bu 
Hadiseyi 

Protesto Etti 

~l~any~·;;~~~~i~;.:;i 

Tayyareler, Hudut l<jerisine 

Sokulmu~lar 14 Mil Kadar 1 
Prağ, 6 (Hususi) - Haber verildiğine t 

göre-, bugün Lehistan hükumeti, 30 harp i 
tayyaresinin kendi hududu üzerinde dolaştı
ğ1nt ve hududun içlerine 14 mil sokuldukla- 1 

rıııı bildirerek Çekoslovakya hükfunetini 
protesto etmiştir. 

Lord Runciman, buradaki temaalarma devam 
ediyor. Lordun istediği gibi muhaberede bu
lunmuı için kendisine iki huıuıi telefon hatb 
vücude getiribnittir. 

Prağ, 6 (A.A.) - B. Beneş, saat 10 da Aıneri-

Çelikten Çemberle 

Çeviriyor 
Berlin 6 (Deyll Ekspresin mu

hBbiri bildiriyor) - Her Hitler; 
bütün Alman hududunu çeviren 
çelik çemberin eyliıl ortalarında 
bitmesini emretmiştir. Garbi Al
manya hududundaki yasak böl- ı 
geleri gösteren kararnamelerden 
ımnra ııarkt ve cenubi şarki hu
dudu ile Baltık ,.e şimal deniz 
SBhlllerindeki yasak edilen mın-
takalara ait kararnameler de 
neşrolunmuştur. Yasağa 11ayg1 
göstcrmlyen yerliler ve yaban
cılar cezaya çarpılacaklardır. 

Yabancı ala~cmillterlcr de bu 
mıntakalara giremiyeceklcrdir. 

Yasak bölgeler, Almanya Lehis
tan hududu üzerindeki Silezya
nm 16 nahiyesini, ve Almanya 
Çekoslovakya hududu füerinde
ki 18 nahiyeyi füth'a etmektedir. 

60,000 işçi bu yasak bölgelerde 
çalı§maktadırlar. 

Atatürkle 
ela muvaffak olduğunu söylemekte· 
dir. Bu bakımdan hakiki netice hak 
\ında bir hüklim vermek imkanı 
benüz elde edilmemi~ i e de, cum· 
hllriyetçiler tarafından yapılan son 
tııukabid hareketlerin Saguntuyu kur 
'-rmağa yaradığı apa ikirdır. 

Çek hükumeti ile Siicletler araıındaki 
müzakerelerde hakemlik yapacak olan 

Lorcl Runcintarı Prag' ela 

k:ının Berlin sefiri olup halen Çekoolovakyada bir 

tetkik seyahati icra etmekte olan B. Hüg Vilson ile 

Am~rikanın Prağ sefiri B Vilbür Kan kabul et -

miştir. Bu iki zat, müteakiben B. Krofta tarafın

kabul edilmişlerdir. 

B. Hüg Vilson, saat 15 te Bcrlinc hareket ede-

cektir. 
:Almanya tahriklere 
müıamaha etmiyecek 

Bulgar Kralı 
Arasında 

AnkBra 6 (A.A.) - Scllınik Bnla§ma
sının imzBsı müna~cbetile, Rulgar kralı 

Boris ile Reisicumhur K. Atat\\rk arasın
da a~ağıdBki te}graflar teaU cılunmuştur. Bugün iki tarafın da Sapntu fi. 

•erinde kati bir karar verim§ oldu. 
~ muhakkak sayılır. Yani cumhu
tiyetçiler, burasını her neye mal 
'lursa olsun kaybetmemek, Fran· 
~stler de ~·ni _,y~ri her neye m')l 

... ... "",."'; ,'. ~ \. .;.;- 1 . _....,. 

Bir · Bakışta ·D'fi:iıgıt . lfaherleri.· 
• ,... ' J 't • ,', ~ • • 

Berlin, 6 (A.A.) - Mütekait lngi
liz generallerinden Skoçyanın "İngi
liz Lejyonu,, reisi lan Hamilton, 
Hitleri ziyaret etmek için gitmiş ol
duğu Ber ·tesgaden'den Führer'in 
sah1'i ta;y:rnn:::rl 'ite 1'er11nc 11Vdct et
miştir. Ayni tayyare, kendisini bu
gün öğleden sonra Londraya götüre
cektir. 

EKSELANS KEMAL ATATÜRKt 

-uu efe geçınneK z.ııuuue· 

dirJer. Cumhuriyetçiler Madrit ve 
l'atensiyayı kurtarmak, Fn1nkistler 
de bu iki şehri mutlaka ele geçir· 
ltıek i~in, Saguntu üzerinde bütün 
kuvvetlerini kullanacaklar n elle· 
tinden her geleni yapacaklardır. 

Şimdilik vaziyetin cumhuriyetçi-

FRANSA 
Sari Düıtüi Öldü 

Pari , 6 (A.A., - Enstifü azasııı
dan olup birçok tarihi ve diplomatik 
eserlerin miıellifi bulunan Şarl Dil· 
püi, 76 yasında olduğu halde vef.at 
etmiştir. 

Liyonda Amele Grev Yaptı 
Liyon, 6 (A.A.) - Inşaat sanayii 

amelesinden binlerce kişi, talepleri..· 
ni terviç e! tirmek için lmumi bir 
grev ilanına karar vermişlerdir. 

INGILTERE 
Hava Manevraları 

ler lehinde olduğu anlaşılıyor. Fran 
~'>nun cumhuriyetçilere karşı iter· 
liYen iki ordusu arasında Siera, Es· 
~den dağları gerilmekte ve bu yüz 
dtn iki ordu arasında irtibat teessüs 
tdememektedir. Arazi on derece 
8-rp olduğu irin Franki tler ilerle
ltrnek hususunda güçlüğe uiramak 
1-, buna mukabil, ayni l'lebep yü. Londra, 6 (A.A.) - Hava işleri ne· 
tiinden cumhuriyetçiler müdafaa zareti tarafından neşredilmiş olcın 
~laylıklnn bulmaktadır. Frankist- bir tebliğde dün öğleden sonra In-
ı.. • · 1 .. gı'lte"""nin iizcrı'nde ba.;Jamış olan '1a-"' arazının sarp ıgı ve ilerleme zor· '"' :.-
J,... k b·ı· d va manevralarının, gece harekatını .. gu mu a ı ın e bol bol tayyare 
~ 11 mühim suretle işkal eden sis dola-\l anıyor ve cumhuriyet merkez-
le_, • h' J • yısiyle, bu sabah saat 8,30 da inkitaa rını, ~e ır enni, köylerini müte-
'ıtadiyen bombardıman ediyorlar. Bu uğramış olduğu bildirilmektedir. Bu 
lıa rağmen cumhuriyetçilerin mu· manevralar, bugim, saat 14 te tekrar 
~ başlıyacaktır. •vemeti karılmamıı olması, bilakis 
ttıınhuriyetçilerin yeni mühim ha- Buna rağmen taarruz eden tarafın 
~ketlere girişmeleri, §ilphe yok ki Layçestcr ve Londraya yakın ola:ı 
~ birçok merkezleri, "bombardıman et-llyrete değer bir metanettir. 

meğe,, muvaffak olmuş- olduğu z:ın-
8er şeye rağmen Franki ·tler;n nedilmektedir. 

Saguntuyu zapt için var kuvvetleri· Hornşurh, Norslot ve Esseks !lom
lt çnrpışacnkJarı muhakkaktır. Çün- bardıman tayyarelerinin taarruzuna 
~ii umduklnn kati zaferin yolu bu· uğramı~ ve bu sırada Grit Risington 
~llr. Fakat buna mukabil hükumet demiryolunun bir kolu tahrip eclil
~llvvetleri de bu kati zafer imkanı- miştir. 
Ilı baltalamak için her eyi yapacak 
" d Dük dö Kent Dalmal!yada e akılları dur urarak metanet ve 3 

~llkavemet gösterecektir. Çünkü 
t-'rankistlerin Saguntuyu zapta mu
'°affakıyetleri takdirinde Madridi 
"ıiidafaa eden 100,000 cumhuriyet 
'skeri en mii kiil ve en ümitsh. n
~İYete dü erek, Valcnsiya ergt'~ su-

Belgrad, 6 (A.A.) - Dük ve Dü
şes dö Kent, diin akşam Dalma<.:ya
ya gitmek üzere Naibi Hükumet 
Prenses Olga'yı misafir bulundukla
rı Brodo şatosunu terketmişlerdir. 

Dük ve Düşes, birkaç gün Adriyatik 
Denizinde bir cevelan yapacaj(Jm
dır. 

ITALYA 

Notrö Kararları 

llta mahkum olacak ve cumhuriye. 
ti müdafaa işi Katalonyaya kalacak 
11r. Ak i takdirde muharebenin bir 
ltış daha uzaması mukabilinde cum
btıri~·ct ordusu bir misli daha kuv
\oetıenecek ve daha büyiik işler ha· 

~llrrnağa namzet olacaktır. Roma, 6 (A.A.) - Resmi ceride, 
.. Vaziyet bu merkezde olduğu için bir kararname neşretmiştir. Bu ka-
1)1\Ünıüzdekl haftalar zarfında Ebre rarname Boğazların rejimine müte
~ehri üzerinde. Teruel civarında ''e allik olan beynelmilel Montrö Kon-
aguntu önlerinde mühim muhare· feransı :mukarreratına Italvanm is
~ler vuku bulacaktır. İspanyanın 
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tirakini tasvip etmektedir. Bu ksra~
'tıtıkadderab bu muharebelerin ne· namenin ahkamı 2 Mayıs 1938 tari
licesine ha~lıdır. hinden itibaren makabline şamildir. 

FiLiSTiN 
Yeni Baskınlar Oldu 
Kudüs, 6 (HususiY - Filistinin 

muhtelif yerlerinde birçok yeni hA
diseler vukubulmuş, Nablis - Ce
nin yolu üzerinde bir Yahudi öldiirül 
muştiir. Kudüste de buna benzer bir 
hadise olmuş, çeteler bir Yahudi kö
yüne taarruz etmişlerdir. Çeteciler
den biri elinde bomba olduğu halde 
vurulnıuştur. Yafa - Telaviv yolu 
üzerinde de tedhiş hadisesi olmu~tur. 

MACARiSTAN 
Horti .. Hitler Mülakatı 

Berlin, 6 (liususi) - Her Hitler, 
Macar Naibi Amiral Hortiyi, Ami

rallık yatı olan Grille'de de ağırlıya
caktır. Amiral llorti, 22 Ağustos:a 
Almanyayı resnıün ziyaret edecektir. 
Maksat, Macaristan ile biiyiık kom

şusu arasındaki rnunasebctlcri tak
viyedir. 

lan Uamilton, Führcr fü: yapmış 
olduğu görüşmeler hakkında Ingiliz 
zimamdarlarına malumat ve izahat 
veımeden evvel gazetecilere bu b<l.p
ta b(;yanatta bulunmaktan imtina et
miştir. Maamafih, Führer'in bir Av
rupa harbinin önüne ge~mek aı zu
sunda bulunduğundan emin olduE?u
nu söylemiştir. 

Prag. 6 (A.A.) - Bu gece Prag'
daki Alman ataşemiliteri Alhay Tus
sen'in apartımanını soymak için bir 
teşebbüste bulunulmuştur. 

Albay Tussen, Prağda bulunmadı
ğından zabıta yalnız zorlama \'e ktr
ma teşebbüsünü meydana çıkarmak
tan başk bir şey yapamamışur. Za
bıta memurları, hariç memleket im
tiyazına malik olan aoartırnan ı gire
memi~lcrdir. 

Reisicumhur 

Ankara 
Bal1caa miJJetinc rcfohlı bi.r istik

bal temin eden Scliınik anin masının 
im:ıı:a~ı münasebetiyle, başnrılmasına 
ek!lle)an~ınızın en acul yardımı de
riğ buyurmadığı hu tarihi eser için 
en kalbi tebriklerimi n en hararet· 
Ji memnuniyet hislerimi ekselansı
nıza bildirmekle bahtiyarım. 

MAJESTE RORİS 111, 

Bulgar Kralı 

Boris 
\ 

Sof ya 
Seliınik anlaşmasının imzası mü

nasebetiyle bana gönderdiğini7. nazik 
telgraftan dolayı Maje~teJcrine ha
raretle te .,ekkiir ederim. Başarılma
sında majestelerinin aldığı faal ve 
semereli his'!e~·i büyük memnuniyet
le tebarüz ettirerek, Balkan milletle
ri için bir rcf ah ,.e nıuhııdcnet dc,·
re i açan hu tarihi c er. için majes
telerine en samimi tebriklerimi tak· 
dim ederim. 

K. Atatürk 

ÇIN • JAPON HARBi ÖNÜNDE 'JAPON • RUS IHTILAFI: 

Spiker: "- Uzak Şark hakkındaki mutalaalarımın uğradığı kısa fasıla, yeni hir hadisenin vukuun. 
dan Heri geliyor. Hadise, Japon~·alı Jap ile Rusyalı orak arasında başlayan bir müna a a iiıerine şiddet· 
lenmiştir. (lngili:z kari 
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:flflEK 
Neleri 
Dinletiyorlar? 

J' azan: B. FELEK 

Ben müşkülpe!'ient adam dejilim. 
Küçük zevklere kanaat ederim. Hü· 
zamdan bir şarkı, bir hafi!f curcuna, 
güzel ve sakin bir taksim, terbiyell 
bir caz falan. İşte benim musiki ih
teyaçlarımı önler. 

Radyoda bunlan kah bulurum, 
kah bulamam. Bulamadığım z.aman 
da "benim sevmediklerimden baş

kaları hoşlanır,, diye kendimi tesci
li ederim. Ve böS·lere radyomuzla 
geçinir gideriz. 

Lakin, insaf ile aramızda görlişe
fon. Musiki tarafı ehil ve erbabının 
malumu olan İstanbul radyosunun 
haber ve havadis kısmı pek yavan. 

Dinlenir konferans, monoloğ, ti
yatro, piyes parçaları lalan ıibi lüks 
şeylere gitmiyorum. Dünyada in~an. 
ların ekmekten fazla aradığı şey 

" havadis ''e haber,, dir. Bu da bi
zim radyoda hak getire. 

Hele saat iki tatiline uyarak ya
rımdan ik~ buçuğa çıkarılan gündüz 
ne riyatı adeta bir sır gibi kimse
nin dinlemediği, i .. itemediği bir ~ey 
oldu. Atem işinin bn ında ilken, ya
hut öğleden sonra ıcakta uykusuna 
çekilmiş iken g'dip radyoda eski 
plak dinlemez. Orada "kıraat,, edi
len Anadolu ajansı bir numara bül
tenini de öğrenmeyebilir. 

Zaten bir numarasından dört nu
mara .. ına kadar bu biiltenler baştan 
aşağı hepimizi alakadar eder hava
di le dolu değildir. Pek ender ola
rak \.'erilen dah'.ti haberlerde ban 
resmi dairelerin i tatistik \'eya fok
nik faaliyetlerine dair bltr n~·i ra
por hul& .. asından ibarettir ki ;husu
f'i alakalı olamayanlardan başkası

na bir şey demez. 
Bunlardan bir:ıni dün gece saat 

on b 'trdc radyo ba~ında uyuklarken 
dinledim. Haber, Giresundaki fın· 

dık i~lerine dairdi. f'ındıklann kaç 
~ınıfa ayrıldığına ve daha iyi yeti~· 
meleri i~jn ne gif>i şeyler dii Ü!?.~.ih -
diiğiinc dair tamamilc hususi spes
yal mahiyette bir haber. 

Belki hunu ehemmiyetle dinlemi 
yen be~, on, yirmi beş kişi bulu· 
nur. Lakin bu radyo ile gece yarsı 
sıkı :sıkıya ,·erilecek haberler arası· 
na girecek şey midir? 

Bu i in ekonomik ehemmiyeti 
onun radyo hB\·adiı-lcri arasına gir· 
mcsine sebep olur mu? 

Fındık hakkında bu malümatı ve· 
r:tnce, ceviz, üzüm, incir, ile alaka· 
dar olanlar olabilir. Onları da tat
min etmeli. 

Latife bertaraf. Rardoyda halka 
verilerek haberleri ciddi ve müte
hassıs bir el ile haztrlarnak lazım· 
dır. 

Bunlar A vrupada olduğu g'fbi dahili 
\'C har;ci olarak tasnif edilmeli. 
Memleketin o günki.i en mühim ha
bt>rJeri ,.o yine cihanın en mühim 
harici havadisleri hu ii?lerden anla
yanlar tarafından hula a edildikten 
!'lonra halka ,·erilmelidir. 

Anadolu ajansının harici servisle· 
rinde bile giindelik gazetelere gir· 
rniyen b :ır siirii haber \•ardır. Bun· 
ları da mahaza ajans , ·erdi diye bize 
dinletmek pek faydalı bir şey de· 
ğildir. 

Ne zaman olacağını hilmedi;;..im 
radyo ı lahatı arasında b :thas~a bu 
haber kısmının ıslahını diğer dün
ya memleketlerindeki em.;aline ha· 
karnk, gıpta hatta haset ile bekle
mekteyim. 

Bizde memleketin en bfö•ük bir 
hadisesini Anadolu ajansı • bülteni· 
ne girmediği için halk günü ciinüne 
öğrenemez de Arjantindeki bir asi
nin on seneye mahkiım olduğunu 
bültende yazılı olduğu için dinler. 

Bu, sakat bir sistemdir dc-;.il ın:~ 

Tuna Konferansı 
Biikreş, 6 (A.A.) - Pazartesi ıü

nü beynelmilel Tuna komisyonunun 
konferansı, Sinayada bir toplantı va
yapcaktır. Bu toplantıya büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Bu top
lantı esnasında Anşlus'dan sonra Y"'-
nileştirilmesi zaruret kesbetmiş olan 
Tuna rejiminin tecdidi meseJesı tet
kk edilecektir. Filhakika AJmanya 

Avus&ur;yanın bu komisyonda .a 



l\11ahkeriıelerde 
TOPl<API DIŞINDA iŞLENEN CiNAYET DAVASI: 

:Mehmet 'oğlu Ahmedin dün Ağırcezaaa yapılan muhakemesinde suçlu

ııun annesi phit olarak dinlendi. Bu resimde, suçluyu duruşma saf

halannı takip ederken görilyorus. 

Sahte Diploma Yapan 
Gençler Kabahati 

ITAZMlNAT: 

Kör Olan Gözü 
• 

f.çin Tazminat 
istiyor 

Dün ağırccza mahkemesinde bir 
tatili uzuv davasına bakıldı. Davacı 
seyyar elbise satıcısı Haçador, suç;lu 
da Ali Cebbardı. Davacının şikayeti
ne göre hadise şöyle olmuştur: 

Seyyar elbiseci Haçator bir gün A
li Cebbara elbise satmış, Ali Cebbar 
elbise sakat çıktığı için ertes1 gi.ın 

Haçatora iade etmek istemiş, Ha~a
tor: 

- Ben elbiseyi sana verdiğim za
man sağlamdı, kabul etme.'Yl, demiş. 
Ali Cebbar kızmış. Haçatoru itince 
yere düşürmüş, bir gözü çıkmış, kör 
olmuş. Şimdi hem Ali Cebbara ceza 
verilmesini, hem de gözünü kör etti
ği için tazminat alınmasını istiyor. 

Ali Cebbar müdafaa şahitleri oldu
ğunu söyledi. Muhakeme bunların 
çağınlması için başka bir güne bıra
kıldı. 

Bir Anne Oğlu 
İçin Şahitlik 
Etti. 

TAN 

1 
l<adın Köıesi : 

GUzeD BDr 
Emprime 

ElbDse 

• 
1 

Giizel bir emprime elbise. 
Bu elbisenin beli büzgülerlf. 
bluza eklenmektedir, bluzun ö 
nü yakadan itibaren gelen biı ' 
biizgü ile zarif bir şekilde tez· 
yin edilmiştir. Bluzun belin· 
de erkek yeleklerini andıran 
düğmeler vardı. Kumaş açılı 

renk zeminli büyük çiçek/,i 
emphimedir. 

• 
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7 - 8 - 938 

. Istanbul Kaayosu 
öc1LI NEt .. IYATI: 

Saat: 12.30 PlAkla tilrk musikisi. 12.5o 
Havadis. 13,0~ plAkla türk musikisi· 13,3o 
Muhtelit plAk ne§riyatı. 14 Son. 
.AKIAM NlfAIYATI: 

Saat: 18.30 Hafif müzik ve dans musl• 
kls1: Plik 20 saat ayarı: Grenviç rasathaD' 
ılnden naklen. Nezihe Uyar ve arkadwatl 
tarafından türk musikisi ve halk şarıoJ•rl 
20,40 Hava raporu. 20.43 Ömer Rııa vo~
rul tarafından arnpçn söylev. 21 Saat ayarı: 
Orkeııtra: 1 - Glinka: Ru!llnn et Ltıtn1ila. 
2 - Gabrlel Marie: Rhnpsodle chinoıse. S 
- Fatno: Colomblna. 21.30 Muza!Ier iJJcal' 
ve arkadaştan tarafından türk musikls! 'ile 
halk tarkılan. 22,10 Muhtelit parçalar. P• 
tık. 22.50 Son haberler ve ertesi gilnün P"' 
roıramı. 23 Saat ayan: Son. 

Ankara Radyosu 
ÖGL! NEŞRIYATI: 

.Saat: 12,30 karışık plAk neşriyatı. 12,SO 
1 
Türk nııuıikisi ve lıolk şarkıları. 13.15 }.• 
jans haberleri. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat: 18.30 P!Akln dans musikisi. 19.15 

Türk musiki 1 ve halk şarkıları (SalAb•t• 
Un) 20 Saat ayarı ve nrnpço neşriyat. 20.15 

Ttirk mıısikiııl \'C h:ılk şarkıl:ın, Arnııt6f 
Cemili"') 21 şan plı'lklıırı 21,15 :oıtildyo saloP 
Orkestrası: 1 - RnU Cavntlne 2 - sanll' 
Saönııt Marche l\fllltalre Frrınçnise 3 ..
Rkhşrd Raif HnnfrP.d Sulte 4 - Lortıfn# 
Undin~ 20 Rjnnıı haberleri ve hava J1lp0" 
ru. 22,15 yarınkJ program ve SON. 
SENFONİl .. ER: 

9.15 Berlin kısa dalgası: Setonik kon· 
ser. 14.15 Roma kısa dalgası: Sen!oni~ . 

Birbirlerine Atıyorlar 
lkl ay evvel Topkapı dışında Tepe- N 1 K A H konser. 

bağında Sabahattin isminde bir ço- !stanbul Universitesi Fen Fakülte- öL0'1f HABERLERi HAFiF KONSERLER: 
nığu öldüren Mehmet oğlu Ahmedin si Doçentlerinden Doktor Bayan 7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli paıaı' 
muhakemseine dün ağırceza mahke- Nüzhet Toydemir ile Yüksek Mü· Jılı. L U M konseri (8.15: Devamı). 8.30 Roma Jto-

UnJversiteden ba~alertna ait dip- Idare tetkik edince ihbarın doğrulu- mesinde devam edildi. hendis Mektebi muallimlerinden U lonyal: Pldk. 8.15 Keza. l0.35: Keza ıı.•5 
Q.oma aşıran, sahte diploma yaparak ğunu anlamış ve derhal Bahattini Olen Sabahattinin küçük kardeşi Doktor Mühendis Mukbil Gökdo~an- }datbııtı ve Çinkograf Allettin Berlln ve Londra kısa dalgası milştere!C 
l'Vedek Subay mektebine giren Salim müddeiumumiliğe teslim ctın;.,+;.... d ı d ş 1 .. l" Kıral'ıp labası mütekait bahriye za- neşriynt: llafif musiki. 12 Paris mond1

' ı~ ~-- şahit olarak in en i. un arı soy u- ın nikah merasimi evvelki gün Bev- . yal: Konser n"kll. 1 ... Bcrlln kıs~ dıı, .. 8,1: 
ğl B b ttinl ski k b . d · H" · b 'hb t kt • bitıerın~n Bay Mustnfa ölmfü:tür. •· " u "' ıo u a a e e ayın ıra erı useym u ı arı yap ı an sonra yordu: oğlu Belediye Dairesinde icra kılın- Hafif musiki. (14: Ke7.n). 13.25 Bilşrcş= 

U·" • • uhak 1 · d" ~ B h ı· k Bah tt' d d 1 NarntıZBeynzıt cnmiinde eda edile- ) "" ... useymm m eme erme un agır- ursa seya a ıne çı mış. a ın e - Biz bir pazar günü gezme en mıştır. iki münevver ve güzide gen- Predesku orkestrn.cıı. < 14.30: Devarn1 • 

mahk · d ed ld rclc E4'neknpı Şehitliğindeki mak- ıd ıceza emesın e devam i i. vaziyeti şu şekilde itiraf etmiştir: geliyorduk. Bu Ahmet yolda duru- cimizin kurduğu yeni yuva için dai- l3.15 Romn in ::ı clıılgıı ı: karışık musı · · 
, Suçluların ikisi de evvelce tevkif d b' 
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bereiıahsusuna defnedilmiştir. 16.45 Bcrlln kısa dulgıısı: sucl b:ınd"· 
- Bana bu diplomayı eski kayın- yormuş. Benim elimde e ır top var- mi saadet temenni ederiz. ıs.:ıo V:ırşovo: Karışık konser. (Or!tecet 

ıedilmi§lerdL Yalnız Hüseyinin has- biraderim Hüseyin temin etmiştir. dı. Bana sana yüı para vereyim de o B "k H k • d lk TEŞEKKÜR ra ve ıı:opran). tR.30 Pt-şte: Kıınşık pJıii' 
talığı mevkuf kalmaya mani olduğu isterseniz evinde araştırma yapımı:, topu bana ver, dedi. Vermeyince de eıı taş al evın e mal &gili babamın vefatı dolayısile musikisi. 19.10 Hoımı kısa doJga~ı: J.rSP 
ıiçm tahliye edilmiş, gayri mevkuf çok ağır şeyler söyledi. Ben de vak- Asıhyor certeye bizzat iştirak ve taziye !üt- musikisi. 19,17 Hükrl"'ş: Motzoi or!tcStfil 

l k hak · d d'li daha birçok sahte diplomalar bula- Ll 19 3 ..... ıe' o ara mu emesıne evam e ı • ayı ağabeyim Sabahattine söyledim. sc ve orta mekteplerde ikmale kalan fuıa bulunan matbaacı ve mücellit sı. . o rl'ag: Silcl bando. 19.50 pcŞ . 
;yordtL caksı.nız.. 0 da Ahmede "Çocuktan ne isti'-·or- kız ve. erkek çocuklarımız için Beşiktaş d ğ Rndyo orkestrnsı. 20 o .. r:ıv:ı; H:ıfit ınıı· 

• 
J- Halkevınde açılacak ikmal kursları ka- a'adaş ve i er dostlarıma, ayrı, ay- ıikl. 20.56 Bari: Musikili tl"lrkçftnftşri)'11t. 

Hüseyin blr t ı be gib· tJ iversi iunun üzerine polis Hüseyinin Ka- , d d Ah t d hal b ·· " ~ a e ı ı n - sun." e ı. me er ıçagını yıt işlerine 6 ağustos 938 cumartesi gü· ıtninnet ve şukran hislerimin lbla- 21.0:> Osrava: Karışık program .. 2ı.o5 
:s..ç,. d - f kü'l dıköyünd0'rı.· evinde arama yanmış, ık d A~ be · l d k t !le.re evam etmi' ve bir g\ln a " 'f.' -.. ç ar ı. ga yıme sap a ı ve aç ı. nü akısnmınn kadar devam edilecektir. na tcessürüm mani teşkil ettiğin- Varşo\•o: Pı:lkln_1%eşur orkcstralnrın Jtotl 

-tenin kayıt kaleminden başkasına ait birçok natamam diplomalar ve bu a- Benim ve ağnbcyjmin hi~ kabab::ıti- İsteklilerin her gün Hnlkevi idare. m~; ~ıı .JUl)o'ın .2P'H•tGnl:ıt vıuatasıvle te:_ konserl'. 21'.lfı 'BbH: Konuş~~lar ve e· 
rada kendisine ait bir de sahte diplo- miz yoktur. murlukunn muracaallvı ile kayıtla'"' şekKU• ~u1:il111. ~~ ~~'sı":ı.~22 ;30 Florn~~~ N·~~;9p 

t>iı' müracaat dosyasını aşırmıştır. maelde etmiştir. Hüşeyin kızkarde- Bundan sonra Ahmedin annesi şa- yaptırmalan U'ızımaır. ı. ___ ...,....., ....... _____ ...., _ _...__ ork~strnsı. 22ı30 Bclcr:ıd: Plfık mustıcl· 
:Su dosyadaki lise diplomasının üs· şinin Edirne Muallim Mektebinden hit sıfatıyle dinlendi. O da gördük- YENi NEŞRiYAT TEŞEKKÜR si. 23.15 Bclgrad: Lokantadan konser 
tündeki fotoğrafı kaldırarak yerine aldığl bir diplomayı kendi namına lerini şöyle anlattı: Sevgili nnnecığımin gaibi miinase- nakli. 23 15 Bükres: Plak konseri. 2a.50 
Bahattinin fotoğrafını yapıştırmış, tahrif etmlş ve duvara asmıştır. _Benim evllıdımın hiç kabahati llSıhi Komedi betile duçnr oldu!;'Um sonsuz elemi- Peşte: Siicl bando. 
sonra da hazırladığı sahte dekanlık Hakim suçlu Hüseyine bunu niçin yok. Bigünah olarak tevkifhanelerde Italyan şairi Dante'nin en ye7 ve mi çok kıymetli alakalariylc teseili OPERAI .. An, OPERETLER: 
ve başkatiplik mühürleriyle bu dip· yaptığını sorduğu zaman şu cevabı yntıyor. Iki çocuk kavga etmişler. O- en büyük klasik eseridir. 5°

0 
.. ~ife- etmek lutfunda bulunan 'lltıhterem 17.15 .Roma kısa dalgası: Moıart'ltı 

}omayı mühürlemiştir. Bahattin bu aldı: len Sabahattin oğlumun üstüne yü- yi mütecaviz resimlidir. 'flltçeye müesseselere ve tüccnr arkadaşlurı- bir birlik operıısı. 18.45 Prag: çes ope-

diploma l'le Yedek Subay mektebine • b M h'tt" b" h rüdii. Kendisine tokat attı. og·ıurr.u!l çeviren Hamdi Varoğlllcfo.r. E'iyatı rna ayrı ayrı şükranlarımı arza tees- ret musikisi 22 Rom:ı, nari: Rossi'pitl - Bay Reıs, unu u ı ın ır a-

gı·rmış, do"rt ay kadar tahsı'l etmiş, bu bıçak çektiğini ve yaraladığını gör- 175, ciltlisi 200 kuruştor1J:ı· siirüm mani oluyor. Hayatımın en Rosa re<ıııa,. isimli operesl. 
hra olarak benim namıma yapmıştır. k 

sırada karısı Zonguldakta ölmiiş, medim. Harp ve S&J ıymetli hatırası olacak bu yüksek KESİT ALLER: 
Ben yapmadım. Evde bulunan eşya hi 1 1 hk'k b' · d .. · halırşin lık ·· miras meselesinden dolayı kayın bi· Bu şa t er e ta ı at ıtıyor u. Tolstoyun en mcşııo•. ır roma- as tan mutevellit derin 10.30 Bertin kısa dalgası: Viyana şat· 

raderi ile aralan açılmış, derken Hü- da Muhittine aittir. Hiç birisi benim Suçlu başka bir diyeceği olmarlığını nıdır. Her dile çevrilıtl1~. Türkçe· minnet ve ğükranlarımın iblağına kıları. (11 VlrtUoz org musikisi). 15·: 

:seyin bir gün mektep idaresine bir değildir. söyledi. Müddeiumumi iddiasını ha- ye çeviren Ali K[ltili ~ı.ızdür. ~ muhterem gazetenizin tavas'iutunu Berlln kıııa dalgası: Virt!loz org mtı51 
mektup yazarak Bahattinin diploma- Muhakeme karar için başka bir gü- zırlamak için dosyayı istedi. Muha" simlidir. Fiyatı ıoO 1'. ltnur. Bu i)cı dilerim. ıL 16

·30: Lauta havalan. 20.35 Bil~ 
b .. '!r b' .. . . dilın;tı't bevidir. H Romen prkılan. 21 Belgrat: Halk .-

sının sahte olduğunu söylemiştir. ne bırakıldL keme a~a ır gune bırakıldı. esenn satış yerı P a AMiT ESENIŞ kılan. 21.10 Bükreş: Piyano konseri· 
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Y EZ i D 

REFiK HALiD 

Bir izah 
Qkuyuculanm (Yezidin Kızı) nda, 

bildi/deri Refik Halidi bir cihetten ya· 
dırgıyacaklar, malıimata fazla yer ver
mi~ ağır~lı bir muharrirle karşılaşa
~aklardır. Fakat, garın, (Sürgün) de 
yine eski hüviyetimle görüneceğim; 
(Çete) de tekrar ağırlaşmak üzere ... 

ıllemleketimizde romancılık, dünya 
romnncıl1ğının beş kıtaya uzanan ve 
esrarlı, acaip köşelere sokulan gezgin, 
mütecessis kadrosuna girememiş, se-
11ahat ve tetebbü zahmetine katlana-

• mam1ştır. Bazı istisnalan olmakla be
raher, umumiyet itibarıyle tiplerimizi 
Deulet Demiryolları şebekesinde bile 
tamamen dola§lıramıyoruz. Hôlô. Fa
tih - Harbiye tramııayı üzerindeyiz; 
halli Köprü - Adalar hattı seyrüsef e
rimizi teşkil ediyor. Edebiyatta yur
dumuz, hô.lti., Kafdağı arka8ında bir 
hayali ülkedir. 

Bütün dünyayı meşgul etlen umumi 
meselelere, din ve mezhep etütlerine, 
ecnebi diyarlartı ait hayat ve manza
rrrlara uzak kalmamu da Mi.U.etlerara-
6t edebiyatında yer almamıza, 

.f 

•ifitci Kısım 
ı:>tNl:ZDIE 

_ı -
J'ii,.tçe tonutan Arjantinli Kız 

ıuk -- üne ı yoıcıJ lderken on ge enle konuşup ah-
ıa}(, lr.. sokulmak 

bap olf1l 1 ""aınlara - • çocuklarla oynaş-
mak. ib~~iar4rıa dertle;mek ve herşeye alaka gös-TEFRiKA ~ No. · ı 
terrneı< ~er vardı ... 

aerim, mani oluyor. J3Cn b~ d n değılım. 
1 b" ar a 

işte (Yezidin Kızı)ndaki deg"iRikli- O a _ı.;' ki vaktiyle seyahatlerin tehlikesi kon-
Y 0ılurıo ıuğu boyı . ' 

ğin sebebini bu darlıktan kurtulmak, !01·
5 l:iı llc uzun e ıcap ettirirdi. Yolcu-
dn, l'~ erlerde ve s 

o geni§liğe ve yeniliğe atılmak arzu- ııırııınnı· tsız Y birib" l .onu gelmez sarsıntılar, 
s81

1 
r "-ar içinde b ır er1ne, ister istemez soku

sunda aramak lazım. / stedim ki bu ıııt a • ı.ynncırıar; undan teselli fıJ "il kuvvet bulur-
eaerle Avrupanın olmasa bile komşu ıar, ıe.c duyarlardı. ' 

Şark milletlerinin dikkatini çekeyi1ft· ıerl;~ ~ün. artık~ :11
kodern Yolculuk vasıtaları iste-

y 'd•l h .._ J1 "<l; • '"le bızı enetıe ezı ı er akkında uzun, esaslı teterr erıın'''. dir ki nrnekten kurtarıyor. 
büler yaptım, yerlerini, gurtlarıfl' v~ıd0nul\n1~;~~yadan ~:~~:ukmuz ılık bir Teşrin ha-

d · b • d "'ıP' '1 a .. .. r en eşyamı kamarama 
gez ım, u zahmetımden topla ı{/ Y~.eştiriP erı ust guverteye "ıkt -

al • t b · d ·pı. l ğı b · ); ıgım zaman, yapa· 
m uma ı ır hikôyeye yerleştir 1 a}ı- ·ı.ııız bir aşa ' ır Yukarı rahatça yürümeye ko-

Arzum haBıl oldu: Halepte pek "'-t1in t.Jdu:n. ~yrı:dı~ırnıı haıı:a bırakmamış yabancı 
dut miktarda bastırdığım (YB:tırB· ~yılara 11asr~t ~ akrnıya lüzum yoktu. Hiç bir yeri 
Kızı) Arapçayd ( Binti Yezid) ve çev. Seyreunı~:~~ ~i.ı;.~ı:sız dolaşıyordum. 
caya ( Duhteri Yezid) isimlerigle l)'ç, giyinrn uyuş Yapmıştım, bir döniişü:nde, 
rildi. "rl-. beynzlı:ır ıstım· 

0 
ıdş, uzun boylu, genç bir kadınla 

ftl ·~ k ıJnşı:ı ·• • a b · . 
. MüBteşriklerin dili, henüz, oı~ı. _&.r~r ve rıhtımda b enı~ gıbı sert adımlarla yü-

deg~ı.ldı"r. A F adıT· ~. ruY. Ü)'Ordu ıraktıgımız kalabalıkla meşgul , rap~a ve arsc li mıı. 0runrn • 
lir ki romatun bu iki dile 1111k ~e V/l- g pikkatirne çar a . . 
ıı•tle · · l' kal zlıepll_ fDk . rınuş har- P n hususıyetı şuydu: Batı güne-,,.... rı gız ı 1'Uf me. serı şı vu ··•an yıgı· dak' b -d ta l . ' b' d.'" k.. ·· ·· b ·ürin e ~a- unsı, sıcak b' nın ı ug ay ne erı gı ı 
lif wı gorunen ecne ı ıJtın 

1 
r d ır esmerliği var· bu çehreyi henJı 

kaB~ dmerolakını cTel~kderd. ebigrıt~ hiz- şekeyr:pa: ı\ e ·çıekUen ağda renglnde, gölgeli ışıl h-
u a uraa, ur e g"•• ıar esı ?nemi b . ı · d h 

• .... • 0 pf. "i ten nra, taıe .. ~ ır saç çerçeve ıyor... a a 
met ettıgun kana.atıyle, g Ş So k d'f ~neş altında gözlerini gördüm: Mor SU• 

büyük sevinç duyacağım· ·~n:ıc adahı elı~nde birer geniş halka, kehlibar ren-
gın a ku('"'k 

İstanbul. 'l'eınm ~u halkalara geçmiş, nemli ve serin 

parılda~ıyorlar. 

Kadın bana bakmadı ·gibi... ben de bakmıyor 
görünmiye başladım. Arkasını döndükçe bakıyor~ 
dum. 

Teninin, saçlarının ve gözlerinin zıd, orijinal 
manzarası bana onu daha rahat, daha yakın, adeı
karşıma ulıp seyretmek arzusu vermişti. Bu sırada 
merdiven başında acayip bir tip belirdi: Sakalı kap· 
kare, kocaman, bukle bukle bir adam.... tıknaJ 
omuzlu vilcudünü cübbe veya redingot, ne olduğl• 
birden anlaşılamıyan siyah, bol bir elbise kaplamış. 
Türkiyede kıyafet kanununa uyan hocalara ve pa· 
pazlara benziyor amma kalın, yayvan vücudü ile ve 
enli, itinalı, kıvırcık, taranmış değil, işlenmiş sanı· 
lan sakalıyla operet uydurması bir Asuri kahinini 
daha çok andırıyor. 

işte bu adam, önüne bakarak hürmetle geldi, 
kadının karşısında hafif bir baş eğdi, durdu; elleri 
namazdaymış gibi göbeğinde... sonra cebinden bıt 
gazete deıneti çıkardı, masaya koydu. Biraz konu~· 
tular; fakat hangi dilden, işitemedim. 

Kadın gazetelerden birini açtı. ismine göz at· 
tım: El Matino ... Bu, Ispanyolca olmalı. Düşündürrı: 
Bana ne? Hani seyahatte hiçbir şeyle fnzla meşgul 
olanlardan değilim? 

Aşağı yukarı, yine yürüyor, ne Endiiliis güzeli· 
ne, ne de Asuri kahinine bakıyordum. Birden lrkıl· 
dim: Ispanyolca gazete okuyan kndın, geri geri iıll· 
zurundnn c;ekllen sakallıya: 

-- Dü snat şunde veri ccmmi? 
Demişti. Bu, Şark vilayetlerinde bulunduğUJl'l 

sırada öğrendiğim bir dildi; Kürtçe "Iki saat sonr• 
yanıma gel:., demekti. Ne münasebet, diye düşüıı· 
düm, bir Ispanyol kadını Kürtçe konu~sun? şa~' 
lığım istemlyerek dikkatli · bakı§ımdan anlaşıırrıı§ 
olacak ki kadın sustu ve biraz sonra, kendini toplı• 
yarak sözüne lspanyolca devam etti. Bundan şilP"' 
helenen adamın halinde de endl,e sezdim, uzakl•t' 
tım. 

(Devamı 'OM) 

. • 



7 - 8 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 
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TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde, tıer• 

ıeyde temiz. dDrOat. umlmf olmak. 
karlln gaıeteal olmıya çatıım•ktır. 

---o
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'150 Kr, 8 Ay 1500 Kr, 
400 Kr. 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Millctlcrarası po.~ta ittihadına dahfl ol· 
mıyan memleketler için 30, 18, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres d~s· 
tirmek 25 kuruştur. Cevap ftfıı mektup 
ıara 10 kunısluk pul lllvesi llmndır. 

Uzak Şarkta Sovyet - Japon 
TAN 

hududunda, iki küc;ük tepe yüzünden 
nesildenberi 

beliren ihtilaf, 

son haberlere gore yatışmışa benziyor. Fakat, iki 

Rus - Japon gerginliğinin ve beş senedenberi 

tekerrür eden hudut hadiselerinin sebepleri 

bunu izah ediyor ve bütün zihinleri oyalıyan 

a a 

sayıracak rekor 

nedir 1 Muharrir, 

suale cevap şu 

a 

devam eden 

sık sık derecede 

aşağıdaki yazıda 

c;alışıyor: 
. 

vermıye 

Rus - apon Ihtilifı Bir 
• 

,. 
p-

t 

Ucuzluk 
'- uı • apon gergın ıgı ı ı Mu .. -adelesi Degvil R ı · ı·v· ·k· ........... - .... ·-·--- • ..... • ..... .. ... ..1 

lhtikarıa neıildenberi ~ev~ e- Yazan: KURT BLOCH · 
derek rekor kıran bır hadııe- i 

Mücadele dir •• lkidebirde vuını bulan bu (NEVYORK TAYMIS MUHABiRi) l 
hi.diıe, iki millet arasındaki _ _ .. _i 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Hükumet hayatı ucuzlatmata ça
lışıyor, bunun için birçok f edakir
lıklara katlanıyor, birçok tedbirler 
alıyor. 

Fakat bizce hayatı ucuzlatmak 
mücadelesi del'ill, ihtiklrla mücadele 
lbımdır. 

Gıda maddelerinin hangisinin pe· 
rakende satııt fiyatlarını alsanız. 

Hepsinde e'eniş mikyasta ihtJkar 
yapıldığını görür.ı;ünUz. 

Meyve memleketi olan Türkiyede 
meyve yiyemiyoruz. Sebzeler bu 
sene her senekine nisbetle hiç ol· 
mazsa iki misli bahalı. Yoğurt bile 
bu mevsimde satılması lazım gelen 
fiyattan daha yükseğe !!atılıyor. 

Fiyatların yüksekrı,rinde birkaç 
amil var. Evveli fiyatların tesbitin· 
de toptancılar inhisarcı vaziyette 
çalışıyorlar. Sonra perakendeciler 
istedikleri n:hbette kar ilave ediyor· 
lar. Gıda maddeleri elimize gelince· 
ye kadar ödenmesi mümkün olma
yan bir kıymet kcsbediyorlar. 

Bunun da hakiki sebebi kontrol-
ı.ii:dük ·• Uılo.a:v.d:ldl '• beledlve. 
uc vnayet gıda maddelerinin fiyat-
larile, satışlarile, alış verişiJe meş
gul olmuyor. Halkı koruyacak ted
birler alınmıyor. Esnaf da alabildi
t:me ihtikara sapıyor. 

Bu işte sıkı bir kontrol gıda mad
delerinin fiyatlarını mühim miktar
da indirmeğe kili relebillr sanıyo
ruz. 

* GôRDOKLERIMIZ VE 

iŞiTTiKLERiMiZ 

Vali Muhiddln fbtilndnğ ~ehrin 
pisliğinden § Gciyet ediyor ve kay
rnakamlan muaheze ediyor. Nihayet 
belediye reisinin de şehrin pisti-ini 
görüp tasdik etmrtş olması şükre şa
yandır. 

Geçen gün Amerikalı bir gazete
cinin fotoğraf makinesinden aldı. 
ğımız fotoğraflarla İstanbulun bir 
ecnebiye nasıl göründüğünü göster-

' 

tneğe çalışmıştık. Dün de fotoğrafçı· 
ınızın rutgeldlği manzaralan bugün 
yedinci sayfamızda göreceksinJz. 

Buna bir de bir muharririmizin 
balıkpazarında gördüklerini ilave 
etmek isterim. Muharririmiz diyor 
ki: 

"A - Dün öğleden sonra ve bu 
labah yoJurt toptancılarının dük

k!nlannda sıcaktan bozulmuş ve ek
§İınşi ve iberleri pamuklanmış ve 

esmerleşml§ birçok yoğurt gördüm. 

\re bunlar gözümün önünde satıldı. 

B - Dükkanlarda yığılı duran 
hoş tenekelerin iç ve dışlan kamilen 
\re simsiyah denebilecek kadar pis 
\re paslıydı. 

C - Bu sabah Limon iskelesine 
Silivrlden gelen bir kayıkta yoğurt 
tenekelerini sıcaktan muhafaza için 
iiıerlerine ve kenarlarına pis ve 
l&lak çuvallar kapatılmış olduğunu 
"e tenekeleri ellerinde taşıyan ha
llıalların ytizlerinden damlayan ter 
tanelerin:b yofurtlann üzerinde da
iıldıiını ve tenekeler:n dı§ taraftan 
tıın kamilen paslı ve pis olduğunu 
rördüm. Tenekelerden hiçbirinin 
iizerinde kağıt kapalı değildi. 

Bugüne kadar bir belediye dok
tor veya polisinin gelip yogurtları 

dütmanhğı hızlandırmıya yar
dnn eder. İki tarafın liderleri 
de, arada bir harp vukuunu, 
önüne geçilemez bir hidiıe 
saydıkları için, .on ıerainlik, 
eaa.aen yanan tehlikeli ate4e 
yeniden petrol katmıt sayıla
bilir. 

Rus - Japon gerginliği, Japon
yanın, Vladivostok ta dahil olmak 
üzere, Rusların denize bitişik top
raklannı zaptetmiye teşebbüs et
meleriyle başladı. Japonyanın 1931 
de Mançuriyi işgal etmesi bu ger
ginliği arttırdı. Bunun üzerine 
Rusyada yeniden silahlanma faa
liyeti başlamış, ve o zaman Rnsya, 
Almanyanın iktısadi, fenni ve as
keri yardımından istifade etmişti. 
Almanyanın Sovyet düşmanı kec;il 
mesi ve 1936 da Almanya .ile Ja
ponya arasında komintern aleyhin 
de bir pakt imzalanması Rusya ile 
Japonya arasındaki husumeti ar
tırmaktan başka bir şeye yarama
dı. 

O -----.:ı--ı.--: 1:» •• _ >T•-

-~oııroods 

Japonların Ruıyaya iade•ine muvalakat ettikleri Çangkul eng 
dağının bulunduğu hudut mıntakaaını göıterir harita 

meyi emrederdi. Çünkü Japonya 

Çangkufeng dağının Rusyaya ia-

desini kabul etti_ği takdirde bu-

J aponya, Çin işine daldıktan 

sonra yalnız asker, ve val
nız mühimmat kaybetmekle kal-

mamış görünüyor. Çünkü Japongünkü şartlar dahilinde hareket 
ı.u •• ı,, -•:-.ı... _.ı. ..... ._ .ıcı .. 5u~~---ya, son haftalar zarfında harp sah 
itiraf etmiş olur. Bu da onun, dün- nesinde gittikçe zayıflamaktadır. 
yadaki en büyük askeri kuvvetle- Bundan başka J aponyanın mali 

rinden biri olduğuna dair ileri sür- vaziyeti de günden günegüçleşiyor. 
düğü iddiayı suya düşürür. Japon maliye nazırı, Japon altın-

pon münasebetleri, bütün 
ağırlığını Avrupanın yeni tarihin
de doğan, fakat pek sarsık halde 
bulunan muvazenei kuvvasına kat
mış bulunuyor. İngiliz - Fransız 
antantının takviyesi Rusyanm Av
rupadaki hududunu taarruz tehlı
kesinden koruduğu için onun U
zak Şarktaki vaziveti sdlamlıın
mışt:r. 

ı- - -
1 li ~&~&lRı~&rM 

Çin hava kuvvetlerine yardım : 

R usyanın kendini kuvvetlen
miş sayması Çin - Japon 

harbi sırasında aldığı vaziyetten 
apaşikar görünüyor. 

Japon hava kuvvetlerinin taze

lenmesi, Rusyarun Çine, yeni tay

yareler vermesinden ileri gelmek
tedir. Japonlar, Rusyanın Çinlile

re silah verilmesini, Japonyaya 

karşı hasmane bir hareket say

maktadır. Buna mukabil Rusya bu 

iddialan tekzip etmiyerek Rusya

nın Milletler Cemiyeti misakı ile 

taahhütlerine ve tam hakimiyeti 

haiz bir devlet sıfatıyle haklarına 

işaret etmekle iktifa etmiştir. 

Diğer taraftan Japonya, Rusya

yı, askeri kuvvetçe zayıflamış sa

nıyor ve bunu askeri ve sivil tas

fiyelere hamlediyordu. Japonlar, 
Rusyayı zayıf sandı.klan için, son 
gerginlik h!diseleri sıra~ında Rus

yaya karşı şiddetli bir vaziyet al

mışlar ve Rusyanın Uzak Şarkta 

muhasamata girişmekten korka

cağını sanmışlardı. 

Mü,kül bir vaziyet: 

y oksa Japonyanın vaziyeti. o
na prestijini kaybettirecek 

bir hattı hareket takibinden çekin-

muayene ve bot teaekeleri tetkik 
ettiği de görülmi.if ve ititilmif de
iild:ır .,, 

Yani alıcı bir rö:de İstanbul re· 
zilirse, ıehrin pisliii etrafında gör• 
ceği manzaralar inıanı itrendirir. 

Bu giizel §ehre ve bu ıehir hal
kına yazık deiil mi? 

-- ... . 
Yağmur ·Bereketi 

vaktinde yağmur güzel şeydir. 
Onun için olmalı ki; adına: 

"Rahnıct,, demişler. Fakat bu ta
bir bir Türk tabiridir. Bir Mmr
lı için yağtnur bir beladır derler. 
Nil ile sulanan tarlaya bir de yağ
mur inerse mahsulü çüriitürmüş. 

Bi.ıim iklimde yağmur bereket
tir. Çünkii suyu?l\uz Allaha kal
mıştır. O verirst• lllahsu lolur. Vcr
me7.se kurak gider. Hayatın giizel
lifi de bunda değil ?llidir? l\.luhak
kak bir saadet kadar yavan bir 
şey tasav\ur edilebilir mi? Acaba 
yağauk mı? Endişesinin analık 
ettiği bir heyecan bizirn hayatımı
za bir aslan avcı!ltnın Orta A vru
pa onnanlannda bir sUrii ağır 
masraf pahasına aranııya gittiği 

çeşniyi verir. 
Lakin şair bakınız ne diyor: 

"Bibaht olanın bağına bir katresi dü&mez, 
Baran yerine dürrü gühcr yağsa semadan 

Şunu türkçeye ı;e,·irelirn. Şair: 

"Göğün elması ve incisi yağsa ta

lihsiz adamın bahçesine bir dam

lası dii§mez.,, diyor. Yağınur bir 

baht meselesi telakki edilince iki 

vaziyet gözöniimüze gelir: 

Birisi; bir yaÇmurla mesut ola. 

cak kadar ucuz bahtiyarlık. 
İkincisi; yatmurdaıı mabrunı 

kalmayı talihsizlik sayıp küsmek. 
Buııuıı birincisi emel tey. İn!!•· 

:nuı kendini kolayca mesut say· 
ması kadar zenginlik olamaz. 

Llkin bir katra yağmur düşme· 
di diye iti talihsizliğe vurup km· 
mi~·e aklım ermez. 

Talih bir anız çoc:uktur. Yüz 

~y;:zm;--ı 
~ Burhan Felek ~ 
~"""~~~~ 
verdikçe kaçar. Sert bulunmalı ki 
sözünilzü dinlesin! 

* ANTiKA: 

Eminönü meydanı açılıyor. 
I,akin mübarek yer hani 

senede bir tek gonce veren nadir 
çiçekler vardır. Onlar gibi pek 
nazlı açılıyor. 

Bize vaadetmişlerdi ki; bütün 
meydan Cumhuriyet bayramına ta· 
marn olacak. 

All ama. eğer işler bugünkü 
hıziyle gidene galiba bu iti gele 
cek seneki Cumhuriyet bayramı
na bitirebileceğiz. Çünkü önUmiiz

de iki buçuk ay var. Elimizde yı
kılmış olarak yalnız bir Valde ha-
nı. 

Yapmanın gUçlUği.inü, ağırlığım 

anlarım. Lakin yıkmak da bizde 
bir hayli zor imiş. 

Diyorlar ki, mal sahipleri res-

mi formaliteler bitmeden malları

nı vermiyorlannıt. 
/ 

Söz aramızda biıde resmi forma• 
lite denilen teYler maalesef iyi iş
lere enıel olan birtakım kuruntu
lardan başka ıeyler değil. Mal sa· 
bipleri biliyorlar ki bu binalar yt· 

kılacak. Belediye biliyor ki bu bi
nalar yıkılacak. Ve halk biliyor ki 
bu binalu ık~ak. 

lannı memleket dahilinde alıkoy
mak istediği halde altın ihtiyatı
nın beşte üçünü harice çıkarmıya 
ve bununla iptidai madde satın al
mıya lüzum himl olmuştur. Büyük 
Harp müstesna olmak üzere Ja
ponya. giriştiği a!!keri fütuhatın 

çoğunu mali sıkıntı yüzünden kay
betmiştir. 

İki memleket arasındaki vazi
yet dolayısıyle Japonyanın Rus
yayı zayıf sayarak buna güvenme
si, ve küçük bir hudut hadise<1ini 
büyük bir beynelmilel mesele yap
ması doğru değildir. Çünkü Rusya 
ve Mançuko hudutları üzerinde bu 
çeşi thadiselerc alışılmıştır. Ve bu 
hadiseler hududun kararsız olma
sından ileri gelmektedir. 

B u hudut on dokuzuncu asnn 
ortalarında yapılmış mua

hedelerle tesbit edilmiş bulunu
yor. O zaman Rusyada Çarlık, Çin 
de Mançular hakimdiler ve hudut 
meseleleri, alakadarlarca pek te 

mühim değildi. Çünkü hudut bo-

yunca ikamet edenler, idart veya 

askeri teşkilatı bulunmıyan yan 
medeni kimselerdi. 

H albuki son seksen sene zar-
fında fiziki ve beşeri coğ

rafya bir hayli değişti. Nehirler 
mecralarını değiştirmiş, medeniyet 
eski beyabanlan fenni ve içtimai 
tesisat ile teçhiz etmiştir. 

(Arkası: Sayfa 8, sütun 5 te) 

O halde hele bugünkü çirkin ha
lile bunu daha fazla sürükleme
de ne mana var'! 

Bazı mal sahipleri mallarına ve· 
rilen bedeli az görüyorlarsa, bili
yorsunuz ki bu bedel, mülkün ''er
giye esas ittihaz edilen kıymeti Ü· 

zerindt'n kesiliyor. Bu kıymetin 
vaktile az konmuş olduğunu iddia 
edenler var. 

Böyle bir iddiada bulunan oha 
hen de o kıymete göre senelerden
beri eksik verilen verginin bugün 
iddia ettikleri kıymete kadar olan 
farkını tediye etmelerini mal sa
hiplerinden İ5terim. Ben Eminör.il 
meydanını gördükçe fstanbulun i
manndan nevmit olmıya başla

dım. 

Parasını verip yıkmak istedik
lerimiz hlnalann önüne kanundan 
kaleler yapılıyor. 

Hükiımete aid olup yıkmak iste
diğimiz binalann önüne de antika 
meraklılarının her eski binaya kar 
şı gösterdikleri maderane şef

kat set çekiyor. O halde galiba İs
tanbulda bina yıknmı:racağız. 

Ben şimdi Gnlntasnr:ıydaki şu 

harap karakol binasından da kork
mıya başladım. Sakın orası da Mi
mar Sinanın bacanağı tarafından 
yapılmış bir kaşane olmasın. 

Mimarlara sorarsanız: 
- Yapamıyoruz, hari yıknuya

lım, diyorlar. Haksız laf değil. La
kin bu mülihuayı kabul edersek 
htanbuldaki üç dört asırlık Arna
vut kaldırımlara da el sürem.iye. 
ceiiz ve bu halile İstanbul bir a
san Atika külçesi sayılacak. İçin
deki tozları, topraklan, çamurla
n, tahta perdeleri, sakinleri ve mi
marlariyle birlikte. 

Anl•Jıl•n yıkmamak için kuti 
me ~·ol 1lntika olmak 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

latanbul ve Ankara babalılık mü .. 
cadelesine ayni zamanda başladılar. 
Ankarada bu mücadelenin ıünden 

güne ilerlediğini, berber dükkanla
nna varıncaya kadar ı:erek gıda 
maddelerine, ıerek halkın diğer ih· 
tiyaçlarma teşmil edfldiğini ı:örü

yoruz. 
Fakat tstanbulda bu mücadelenin 

semerelerini daha henüz duymağa 
başlamadık. 1stanbulda bir iki kasap 
dükkanını gezmek, burada halkla 
kasaplar arasında geçen muhavere
leri dinlemek kafidir. 'Üzerinde bele 
diye narhını ta_şıyan etler, ate§e gös
tersen bir damla yağı sızmayan ne
vldendir. Kasaplar, ilk narh kondu
ğu zaman müşterilerile hususi anla~ 
malar yaptılar, "eklesalih,, denebile· 
cek etleri altmış kuruştan sattılar. 
Belediye bunun önüne geçmek için 
yeniden tedbirler aldı, kasaplan ba
halı et satmaktan mene te ebbüs et
ti. Fakat ne oldu, nasıl oldu bilmi
yorum, şimdi e kiden belediye narhı 
ile 45 kuruşa satılan etleri 60 kuru
~a alıyoruz. Kasap bu sattığı etin 
mezbahada 55 kuruşa olduğunu id· 
dia ediyor. Eğer huııusi pazarlık yap
madan, narh etiketini taşıyan etleri 
yemeğe razı olur anız, iizerine dok
tora ve ecıahaneye vereceğiniz para
yı da hesap etme~e mecbursunuz. Bu 
takdirde efaı kilosu kaça geliyor
dur? 

• Sebze ve meyva fiyatları, Bey-

oğlu caddesinin iki tarafına sırala

nan çiçekçi diikkanlarındaki İtalyan 

karanfilleri, kamelyalar, anberler 
kadar bahalıdır. Karanfilleri kokla- · 

madan yaşayabiliriz ammaı sebze ve 

meyvadan mahrum kalmağa ne mi

delerimiz, ne de sıhhatlerimiz müsa

ade eder. 
Manav ve .5ebzeci dükkanlarında 

patlıcanları, ıef talileri, armtdları 

okıayıp okşayıp yerine bırakan hal

kın yüzüne bakarsanız, "ceviz alsam 

evim kirlenir, badem alsam evim 

kirlenir ribi, ke!!e!!ini kirletmekten 

korktuğunu ıörürsünüz. 

Et yemiyelim, zaten doktorlar 
etin birçok mahzurlarından bahsedi
yorlar, sebze ve meyva yemiyelim, 
havalar sıcak, ve diyare yapabilir. 
Süte kimsenin bir diyeceği yoktur. 
Et ve seb7.e gıdasından mahrum mi
delere, yarısı süt, yarısı su bir ma
yiin akması, bu perhizle buruşmuıt 
barsakları ancak yıkayabilir. Yo
ğurt otuz kuru~tan aşağı düşmedi. 
A~·ranın bardağı beş kuruş, bir bar
dak su kırk paradır. Şehrin birçok 
yerleri bu ağustos sıcağında susuz
luktan Kerbela günleri yaşıyor. 

• Beledi:re harikulade nizamname-
ler yapıyor. Bu kağıt üzeri'tldeki 
maddeleri, alınan tedbirleri, girlşi

le-n teşebbiisleri gördiiğiinüz zaman, 
"belediyede bir kalkınma \'ar,, diye 
seviniyoruz. İçtimalar oluyor, karar 
lar alınıyor, hakikaten hiisniiniyet, 
meyva ve sebze fiyatlarından ~ok 

yüksek. 

Fakat ne hiisnüniyct, ne nizam
name, tatbikata geçmedikten sonra, 
halka bir masal okuma tesirinden 
fazlasını yapmıyor. Bahahlıkla mü
cadele hük<ımetin azimle, giriştiği 
bir mücadeledir. Bunun tesirlerini 
Ankarada görüyoruz., nüfusu Ankara 
dan çok daha fazla olan lstanbul 
bunun tatbikatını heniiz başarama· 
dı. Sıcaklarda perhiz faydalıdır 
amma, fazlası biitün u:ı.vi~·eti tem
belliğe sevketmesi itibarile hazım 
cıhazını bozabilir. 

TRABZONDA: 

Bir Çocuk, ArkadaşBnı 
Öldürdü 

Trabzon, (TAN) - Vakfı Kebirin 
Daminli köyünde bir çocuk kavgası 
cinayetle neticelenmiştir. Kara Mus 
tafa oğullarından Sait oğlu 927 do-
ğumlu Mustafa Karagöz, akrabasın-

dan Caler <iilu 827 dotwnlu Ali··~·· 
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Vatandaşla MÜiakat ı · 

Bu9ünkü Güreşi Kim Kazanacak? Gitelerde Çok Vakit 
Kapediliyor ! 

Çoban MehlnetJakŞerriyi 
Çok Tehlikeli Buluyor 

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

L ........ ~~~~~:.::~~ .. :~~~ ,_,J 
Meıhur Jak Şerri'yi nihayet bugün Taksim s adında 

Kara Ali karıısında göreceğiz. Aslen Avusturyah olan 
bu güreıçinfn Amerika ve Avrupada temin ettiği büvük 
ıöhreti bundan evvelki yazllarımda anlotmııtım. 

!Deniz 
Yarışlarında 
Karışıkhk 
Su soparları ajanlığı tarafından 

tertip edilen kürek teşvik yarışla
rının ikincisi bugün Yenikapı sahil 

!ki sene evvel Nevyork ve Şikago Bu suretle mtisabakanın ilk yirmi lerinde yapılacaktır. 
güreş komisyonlarınca dünya şampi- dakikası geçtikten sonra güreşte bir Klüpler tarafından büyük ehemmi 
yonluğuna liıyik görulen Şerri'nin az sertlik ve zorluluk hasıl olacak yet verilen fakat hiçbir varidat ge
bugünkü vaziyetini görmek çok me- ve sırtı yere getirme gayreti başla- tirmeden biiyuk masrafları mucip 
raklı bir şeydir. Bu adamın sinP.m:ı- yacaktır. İşte güreşin o anı başla- olan su sporları ile esaslı sure•ıe 
]arda, güreş tekniği ve ciddi güreş dıktan sonradır ki, Şerri ile bizim ancak üç klübümüz alakadar olabi
bakımınadn ziyade işin gösteriş ta- pehnvanlar arasındaki fark anlaştla liyorlar. Bu kliipler sıra ile şunlar-
raflarını canlandır.an bazı müsabn- bilir. dır: 

ka filmlerini seyrettik. O filmlerden Öyle tahmin ediyoruz ki, bugün Güneş, Galatasaray ve Beykoz 
bir tanesi de Yunanlı Cim Londos Şerri kıymetine inandığımız Kara Bütün şubelerde bu üç klübümüzün 
la yaptığı karşılaşmayı gösteriyor- Aliyi mütemadi ve ustaca hamlele- . birbirile tam bir sportmene yakışır 
du. Ne kadar sinemacılık için çevril rile yorarak galibiyeti yarım saatten tarzda çekişmeleri Türkiyedeki su 
miş olursa olsun, her filminde çok sonra geçecek dakikaların birinden sporları hareketinin esasını teşkil 
kuvvetli bir adam karşısında oldu- birinde elde edebilir.. etmektedir. 

ğumuz kanaati her seyircide hemen Kara Alinin arzusu Şehrimizin her tarafı su ile mu-
hakim oluvermişti. Yüz kilodan ağır ı hat bulunmasına rağmen yukarda 
adamları kafakol kaparak mindere Dün başpehlivanlarımızdan Kara isimlerini zikrettiğimiz üç klüpten 
fırlatması, çaprazları sök.~~.si ve Ali matbaamıza geldi. Gazetelerde fazlasının su sporlarile yakından 
ve çift kleleri zorlaması buyu~ kuv çıkan güreş programını gördüğümi alakadar olmamasına en mühim se
~tinin göze çarpan işaretlerınden- ve kendisinin Jaş Şerri ile yapacağı ı bep olarak parasızlık gösterilebilir. 

dı. maçın yenişinceye kadar olmasına Bunun da zamanla telafi edilerek 
Oyun tarafından d~ hiç boş ol~a: itiraz etti. Bize şunları söyledi: su sporile bütün klüplerimizin ala-

dığı anlaşılıyordu. c.ım Lon~os gıbı "- Geçen hafta bana Jak Şerri kadar olacağını tahmin etmekteyiz. 
oyn~k ve kıvrak bır pehlıvand~n ile güreşmeyi teklif ettiler. Kabul Vesaitsizliğe rağmen yapılan müsJ.
aşagı. kalmıyordu. Her _ man~.sı.~e ettim. Lakin şartları hakkında hiç bakalara iştirak eden klüpler yarı.~
şampıyon. sı.n~fın~an .. oldu.g~ goz~· bir taraftan bir şey söylenmedi. Bu !ardaki eksikliklerden acı acı şika
ken Şcrrı gıbı hır gureşçının. bug~· gün gazetelerde bizden evelki gii- yet etmektedirler. 
ne kadar İstanbulda seyredılmedı- . . 

1 
k b·ı 

. . . . .. .. reşlerın bır saat o masına mu a ı Klüpçülerden bir sporcu yarışlar-
ğını 0 fı~mler~ gonnuş olanlar ça- bizim yenişinceye kadar güreşeceği- daki eksikliklerin nelerden ibaret 
buk tasdik edıyorlardı. · ı d d · ~ · · k 

1 .. h f d d mız yazı ı ır. olduğunu' aş:tğıya ercettıgımız me 
Dünyaya yayı mış şo re ın en b"e "Jak Şerri, Avrupanın ve Ameri- ubl e blrer blrer tebarüz ettırmek-

anlaşılacağı vc~hile bu kıratta ır . 
b .. . h .. kanın tanınmış pehlivanlarındandır. tedır. 

pehlivanın ser est gureşı enuz uy- Ben kendı·sinı· Avrupada da go··rdu··m. . . . . . d . H 
· 1 · k "Denız mevsımı ıçersın eyız. er durmağa çalışan bızimki er içın pc 

tehlikeli bir rakip olacağı muhakak- Zaten böyle muhim hasımlarla kar- hafta yüzme, yelken ve kürek ya
kaktır. Yalnız Şerriyi bugünkü baş şılaşırken, ilk giıreşin yenışınceye rışları yekdigerini takip ediyor. Her 

1 f k kadar olması adet de değildir. Bana sene daha fazla tekemmiil etmesini pehlivanlanmızla terazi irken ren 
· 1 da böyle söylemediler. beklediğimiz bu yarışlar maalesef güreşçisinin bundan _ikı s.e. ne .. ev;.c .~ 

k h k O Sebeple ben de dig·er güre .. slcr giden seneleri arattıracak mahiyet ki tartısuıa göre atı u mumuzu 
vermek pek doğru olmazdı. Bunun gibi bir saat gurcş için hazırlanmış arzetmeklcdir. On beş gün evvel 

d d •t· 3eykozda yapılan ilk kürek yarışlaiçin Şerrinin şimdiki halini bileten- bulunuyorum. Sonra mey an a ı ı-
lerden, onunla idman edenlerden raz ediyorum denmesin diye bu id- rı geçen senekilerden farksız old\!. 

1 h k h Ayni geçen senelerde olduğu g f-soruşturduk. Bu tarafımızı Şerri ile diamın yazı masını ve a em eye-
günlerdenberi idman eden Çoban tinin dikkatinin çekilmesini dile- bi yarışlara saat 10 da başlanacağı 
Mehmet tatmin etti. Matbaamıza rim.,. Han edildiği halde Hk depar on bir 
Jak Şerri hakkında görüşmeğe buçuğu buldu. Şamandıralar yine 

M h TAN - Biz bu gür~şlerin ne şart- muntazam atılmamış bahusus de-
gelen Çoban e metle bugünkü gü- lar altında tertip edilmiş olduğunu d 

1 :reşe dair konuşmağa başladık: par şaman ıra an her nedense yine 

Çoban Çok methediyor bilmiyoruz. Maamafih eğer turnuva kamçılı olarak kurulmamıştı. Tıp-

Çoban Mehmet diyor ki: 
"- Şerri muhakkak ki İstanbula 

şimdiye kadar gelmiş pehlivanların 
benim üstümde en büyük tesir bı

rakanıdır. İdmanlarımızdan daima 
farkediyorum, gövdesi, kollan pek 
kuvvetlidir. Oyun tarafı ise, beni 
§aşırtan hamlelerle doludur. Vakıa 
bir müsabaka için peşin hüküm ver
mek pek doğru olmaz ama, minder
de yaptığım tecrübelere istinaden 
diyorum ki, bugünkü güreşte gali
biyet yüzde yetmişten fazla Şerri 

tarafındadır.,, 

Biz ne diyoruz? 

şeklindc ise Alinin dediği gibi di- kı geçen senelerde olduğu gibi de
ğer pehlivanların tabi olduğu zaman parlar yine mendil sallamak veya 
ve güreş şartlarının böyle mühim bnyrak indirmekle veriliyordu. 
bir rakip karşısında Aliden esirgen- Klüplerimizden bazıları geçen sc-
mesini de doğru bulmamaktayız. nelerde İstanbul şampiyonu, Türki-

o ye şampiyonu olmuş ve senelerce 
Bugünkü At Yarııları yarış sahalarında eskimiş kürekçile-

Islah ve yarış encümeni tarafın- rini, senelerdenberi bu işleri idare 
dan tertip edilen at yarışlannın ü- etmiş oldukları için vaziyeti yakın
çüncüsü bugün Veli efendi koşu dan bilmeleri lazım olan hakemlerin 
mahallinde yapılacaktır gözleri önün?e müptedi ve kıdemsiz 

BEŞiKTAŞ KLÜBÜNDEKI 
HADiSENiN DEVAMI 

1 
1 1 

"Necip Berkosın,, imzasile 
mektup gönderen bir okuyucu
muz yazıyor: 

"Akay ve Şirketi Hayriye ida 
relerinin köprüdeki· bilet gişele
rinden bahıııetmek istiyorum. A
di günlerde, bilhusa pazarları 
bu ğişelerin önU çok defa mah
şer gibi kalabalık olur. Bilet al
mak için ııııraya girmek ve on, 
on beş dakika beklemek lazım 

gelir. 
Bir iki seferdir ha§ıma geli

yor: 
Diğer yolcular gihi sıı:aya gi

rip gişeye yaklaşıyorum. Me
murla karşı karşıya gelip bilet 
isteyinceye kadar tabii hayli 
zaman geçiyor. Fakat istediğim 

iskele için öteki gişeden bilet 
verildiği revahı ile karşılaşınca 
liıra beklemek için ayakta öldür 
düğiim nkte arıyorum. Bu bek 
lcyiş, hazan ,·apuru kaçırmağa 
da ~ehep oluyor. 

Gc(en eiin, köprüden l\lalte- 1 

pe için tren bileti almak iste
dim. Üzerinde banliyö hattı 
için bilet satıldığını gösterir 
tabela bulunan gişe kapalı idi. 
Önünde kalabalık birikmhıti. 
Buna m;\kabil. beri tarafta, An- 1 

kara hatta için bilet verilen gi
şeden banliyö hattı için bilet sa 
tılıyordu. 

Bütün hunlara sebep, gişele
rin iizerlerine hangi mıntakalar 
için ve kaçınt"ı mevki bilet satıl
dığının yazılma~·ışıdır. Çok defa 
Akay gişesinden paso bile-
ti almak istiyen bir talebe, kan 
ter içinde memura kadar yakla -
şır, hu çeşit biletlerin uçuncü 
gişeden verildiği cevabını alır. 

Bu neden hö~·le olsun? 
Paso biletlerinin üçüncü gişe

den satıldığı kiiçük bir tabela 
ile işaret edilemez mi'! 

Gişe adedini artırmak fayda
lı olmuştur. Fakat. Üzerlerine 
hangi çeşit biletlerin Ntıldıiı 
nı sarahatlP v117m•<l•lr!'" t.ı>yl' 

yeniz karışıklıkların önüne ıe~
meğe imkan yoktur. Bu cihet• 
aliıkadarJaran gözü öniine koY-

~J, 
• Rif 

Biga Belediyesinden .Bıt k\ 
BigadRn adresi bızde saklı bir 

0 
cu-

nnq. yatıyor: 
0111 

"dam-
"Belediye civarındnkl helA 

1 
ı;. • 

1 b" Halbtılt • -u!sıı;nıı 
a ıle suytt yoktur. 16,ırıııı~ bir11Z 
tamamdır, yalnız bazı .it erler~ ta iri 
boru ilAvcsi ve bozu.it Y ro 

icap ediyor. Ok noltu az bir 
Belediymin bu Jeli~ 1 uroa 

himmetle dUzeııecd 0 
-;" 

a sokUYfar- ve bu 
olarak yarışlar ses rdu. 
haksızlığa ki111se 111ür..'~rmıY~erni-
B k .. k iler de <uı ve a u ure ç b \ şe-
lerle yaptıkları u ·ışlardan 
refli birincilikler ~~ıyorJardı.d 

b ir ı: ı· var ır. Her sporun ;usiye 1 • 
futl .. k ılc at. 

Boks gong ile, 1 düdU b 
. kürek y~ları da ta anca 

letızm ve Jiat .. yarışları 
iJe başlatılır· .. 7 kurek .. 

d bırJ> "kincının va. "h ı·rı e . ve ı . . 
nı ay~ .ı dil<ıerır. tabanca ıle bil 
rışı bıtır ıne/ine bir adet hük 
d · ek her . ıekette 1:.m gir.miştiBizde bu usullere 
mun~ yarıt t sadüf edilernez. 
hiçbır . c .. Y 
(Moda denı kliibiinun arışları 

··stesna). 
m~er scnhneıeri yarış~ ınahalli

getirm, 1 Jcliiplere gonderilen 
ne ...,0körl~ ç n erıe maalesef kaldı 
ro•.. ı>u s • -

ı111ıştır. biitçelerınden binlere Çoban Mehmedin anlattıklanna 

bakılınca, Şerrinin iki sene evvelki 
kuvvetinden bir şey kaybetmediği 

anlaşılıyor. Çoban gibi acı kuvvet
leri çok tatmış bir güreşçiyi acı kuv 
vetle tesir altından bırakmak kolay 
değildir. Maharet itibarile Şerri bil 
diği oyunları herhalde aynen mu
ha'faza etmektedir. Olsa olsa iki se
ne daha ihtiyarladığı ıçin süratin
den bir parça kaybetmiştir. 

rı~ra sarf ıar c vesaitinin idaınes· e 
ı yarı!< ıne 

Dün hu sütunlarda Beşiktaş klübünde beş altı ay evvel doğmuş o· çslışa\pıerin sırtı~a b.u sene bir 
lan buhranın son günlerdeki akıbetleri olarak klüpte ve heye· de ro~kör pa~~s~ .bınrnıştir ki bu 

Fakat bu ufak farklar, Şerrinin 

Kara Aliye yenilmesine sebep ola
cak kadar biiyük farklar değildir. 

Kanaatimizce, Şerri tecrübeli ve 
usta bir profesyonel olması dolayı

sile bugünkü güreşin ahaliye iyi te
sir etmesi için ilk hamlelerinde ida
reli ve karşıy• oyun hakkı verecelc 
şekilde hareke• edecektir. Halka 
gi.ıreşin lczzetirıi tattırdıktan ve Ta
kibini iyice anladıktan onra kati 

neticeye varacak hamlelere başfo-

ti idarede bir takım istifalar olduğunu ve hatta (Şeref) ismile bir s~rı.ılekff11'1iilU .ıç~~ Yapılan bü-
de yeni kliip doğmak üzere bulunduğunu Bec.iktaıı: klübünün bu tun ııeri kokunden b lt 

1 ır -s teke . a a a-
yoldaki neşriyatı tekzip eden mektubile birlikte yazmışıtk. malr b şl<a bır şey değildir T 

-~ a k . s . e-
Beşiktaş kliihiinde hö~·le bir vazi;\·etin tahaddii!' etmiş olması- me edelil11 ı. aydığız eksiklilt-

nı bir ktı\'\'etli spor miie~~esesinin 5arsılmasına sebep olauiı b•· le~ n dikkalıne Çarpsın d .. -
·11e ..,,anı ı larda te a onu-kımdan tees~iirlc karsılamakla beraber he .. ·ct·ı idar•nin tekzib• •• ar ş kra 1 

· " .. ~eki Y . · r anmasına rağmen hugiin Beşiktaş idare heyetinden Bay Tarık ve Riiştü11İİ" h de cdııınesın.,, 
i tifa etmiı olduklarını ve yerlerine henüz kimse getirilmerniş bU- a rk•Sf Avrupa ku 

11 lunduğunu ısrarla kaydetmiye mecburuz. 
1 

1 •kezi Avrupa kupa pa . 
t•-' · Mer " Sl sının fınal Bundan başka dUn Refik Osman, Faruk, Bahaetti11, ııı- ı nı bugun avya ile M 

1 Kenan, Fethi, Fazıl Ahmet, Süleyman, Nevzat ve Mücahit l9"!au- 4aç~anraruş kHıbü acar ak-
ı klub .. d d'kl . .. k b" t• ,,,, ın 1 maçınd oynayaca . deki sporcu arın e gon er ı erı muştere ır mektup ııe-

0 
.. 111ifina a Slav 

1 1 
tt 

1
_ 

tün spor muhitini müteessir eden levha hadisesi karşısıııcl~ı,et. onın cenova takıntını r~ 1 ar ak 
yeti idarenin yaptığı beyanat kendilerine kup olan nıııl'~ye. ~; defa olarak bu kup y~nere 
)erini kırdığı için artık sevgili klüple.rinden ayrılmak mec1' ~inaıine kalınağa nıuvaff~ m~ç an;ı~ 
tinde kaldıklarını,, bildirmişler ve klitpten çekilmitlerdir· • d" dır. Diğer taraftarı y· İ 01muş ar 

. Jı• ~ . . 2•0 ıne ta yan ra-
Biitün bu hadiselere rağmen biz hali Beşiktaş klühii kiplerı;• 

1 
ll'lağiup eden Franş-

ıdnin "-tane hir tarzda halledilmesi iimidini bcslemeJdeyi~· varu~ .ın~ e kalrnı§tır 
}ler ıkı takı · 

~arını Ya nı bugün ilk karşılaş
~ırdır. 

LJ alilin, paraya da pek aklı er· 
O miyordu. Yalnız, ı:ıaranın, 

e.Au.:ıol< a"lı.: t DU 5&'i: nr~---. &Q'\.\...,u,,. 

len, beklenen birşcy olduğunu, ku
lak dolgunluğu ile biliyordu. Kese
yi koynuna soktu , ve bir daha ya~ 
nından ayırmaz oldu. Tarlada. har 
rnan yerinde, çarşıda, kfiyiin sokak 
larında, arkadaşları ile gezer. do
laşır, oynarken , kesesini çıkarıyor, 
öğüne ögüne giisteriyordu: 

7 .ı\ltın keııesi bu! 

Ç ok geçmedi, Halilin adı yal

-· nız arkadaşlarının arasında 
degıl, bütün köyde: "Altın.kese Ha
lil ,, oldu. 

H~lil, büyüdü, askerlik çağına 
geldı; adı değişmedi. "Altınk.:ıse .. 
denrnedikçe, onu, kimse tanımı
yordu. 

Aradan yıllar geçmiş, bu "Altın 
kese,, adının, nereden, nasıl çıktı
ğı, unutulmuştu. Komşu köylerde 
bile, Halil, "Altınkese,, diye anıh
Yordu. 

Kendi köyünde ve komşu köyler 
deki genç kızlar, "Altınkese,, ye 
varmak için can atıyorlardı. 

Halbuki Hialil, doğduğu günden 
daha fakir, daha yoksuldu. Fakat, 
işin garibi şu idi ki, ona, "Altın 
kese., dedikleri zaman, halini unu
tuyor, kendi de inanıyordu. 

Halil, yaşlanan, çöken anasını 

göz yaşlan içlnde bırakarak aske
re gitti. 

O nunla ayni bölüğe düşen köy 
lüleri, Halili, asker ocağında 

da "Altınkese,, diye tanıttılar. 
HaliJ, Havran'da, "Altın kese 

Halil onbaşı,, oldu. Yemende, "Al· 
tınkese Halil çavuş,. diye şan ver
di. Tezkere alırken , o, "Altınkese 
Başefendi,, idi. 

Tczkercşini İstanbulda almıştı. 
Tenekeden bir mahfaza yaptırdı, 

Tezkeresini koydu, boynuna astı, 
köyün yolunu tuttu. Onunla bera
ber, bir köylü arkadaşı da köye 
dönüyordu. 

Halil, yolda hastalandı; arkada
şuıa: 

- Mehmet, dedi. Ben, gidemi
yeceğim. ' 
Mehmedın buna canı sıkıldı · 

- Aman Başefendi, gevşeme. 
Sık dişini biraz. 

Halilin kımıldanacak hali vok
tu. Geceledikleri handı. iki rin 
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kaldılar. Halil, gittikçe fenalaşı
yordu. Yoldan kalmak istem!yen 
arkadaşı, sabır.sızlanmıya başla· 

mıştı: 

- Başefendi, be, sık dişini bi
raz .. Yollarda sürünmiyelim; bir 
an evvel köye dönelim. 

Halil, yattığı ot şiltede, gü..-ıeşe 

bırakılmış baJmumu gibi eriyordu. 
Mehmet, ne yapacağını şaşırmııtı: 

- Başefendi, bir araba tutsak, 
hinebilir misin? 

Halil, yorgun yorgun inliyordu: 
- Çok kötüyüm be, Mehmet! 

- Salıverme kendini, Başefen· 
di. 

Halil,, birşcy duymuyor, sayık· 
lıyordu: 

- Dünya gözüyle köyü göremi
yeceğim. 

- Davran be, Başefendi. 
Onun yatağından kalkmak, da~ 

ranm::ık değil, parmağını oynata
cak mecali kalmamıştı. 

M eh met. hastanın baş ucunda, 
bir teviye tekrar ediyordu: 

- Davran be Başefendi. 
Altınkese, gün geçtikçe .fcatüle-

-'vurau ...,. ~·· - ·--"'~ 1P'n .... 

şı, Jtavran'd~, Yemende, çetelerin 
göz açtırmıyan ateşlerine hiç Jnrp 
matlığı gözlerini, dünyaya kapadı. 

Mehmet, Altınkeseyi, konakla· 
dıkları köyün mezarlığına göm
dürrlü. 

O köye yolu düşenler. eğer han• 
uğrarlar ; lakırdı, hastalıktan, olür!t 
den açılacak olursa, hancı da, köy· 
lülcr de Altınkesc Halildcn bah-

setmeyi unutmazlar; mezarlık yo
lunu işaret ederek: 

- Al tınkese, Başefendi Halil, 
burada yatıyor, derler. 

Saçı bitmedik yetim kalan vak· 
sul Halil, yabancı köylerde de "Al· 
tınkese,, diye anılır. Bu, bel-

ki de, köyüne hasret giden Halile, 
taliin, son ve tek liıtfuydu. 

Şaşılacak şey; 
I 

O O OL diımacuııu luallaaanlırıD la •. 'ı 
plümteyiıleri hemen ır öz. ~. r p ı y • r, 
ve onlar böylelilılıı b a ı k a 1 ı r ı a a ~ 
bir üıtüaliik, bir 111avaffıkiyet elde 
etmiı oluyorlar ODOL dııleri inci 
fibi parlaldaıtınyar, roriiniiı· 

Fatih Sulh 3 i.incü Hukuk Hnkirt" 

liğinden: 937 / 1044 - Fatih Manisi' 

lı Mehmetpaşa M. de Mıhcılar So' 
40 sayılı hanede oturan ölü Hasan V' 
zı Hatiie Olmezin akıl hastalıA1~ 
müptela olduğundan. Aksarayda f1" . ~ 

kılap So. 61 sayıda oturan oğlu Jde.
11 

met Hamdi oğlu Ali Rıza Olrn~ 
20 - 12 - 937 tarihinden itibaren 
tayini tlAn olunur. 
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ANKARA 
Radyosundan 

YAZAN: 
Naci 

Sadullah 

Neler Bekliyoruz? 
R adyonun musiki neşriyatı 

hakkındaki düşündüklerimi 

ve temennilerimi söyledikten son
ra, fikir, piyes, haber, ve propa-

ganda neşriyatı hakkındaki kana
atlerimi izaha girişebilirim: 

lstanbul radyosu, hiç bir içtimJi, 
edebi hadiseye tercüman olmaz. 
Çünkü radyo idaresi, fikir faaliye
tini musiki kadar da benimsemez. 
Bunun en bariz delili de, radyoda, 
fikri faaliyeti idare eden hiçbir 
merci, hiç bir makam bulunmama
sıdır. 

K onferans verenler, de~erll, 
bilgili, şöhretli şahsiyeti 3 r

dir. Fakat onlar tarafından verilen 
konferansların mevzuları, halka 
faydalı olabilecek mahiyette değil
dir. Faraza, bir gece radyonuzu a
~ıyorsunuz: Memleketin maruf oir 
§ahsiyeti, verem hastalığındaki en 
son tedavi usullerini anlatıyor. Vr.
yahut başka birisi, kanser, apandi· 
ait ameliyatlarındaki yeniliklerden 
bahsediyor. 

Bunları anlatmaktan gayeleri 
nedir? Bu dersleri niçin radyoda 
vermek lüzumunu duymuşlardır?. 
Bunlar belli değildir. Radyonun hu 
programsız, gayesiz, prensipsiz neş
riyatı yüzündendir ki, halk fikir
den soğuyor, beziyor, ve bucak ba
cak kaçıyor. 

B ize asıl teessür veren cihPt 
te, yeni kurulacak radyoyu 

bu vaziyetten kurtarmak için. he-· 
nüz bir tedbir alınmamış bulun
masıdır. 

Temsiller de, tıpkı konserler, ''C 

konferanslar gibi gelişi güzel ve
riliyor. Çünkü onunla meşgul olan 
bir mütehassıs ta yoktur. Yeni An
kara radyosunun, bu işi de bilgili 
bir ele vermesini dilememek mi.im
kiln değildir. 

İstanbul radyosunun en yürek
ler acısı tarafı da, havadis ve pro
paganda neşriyatıdır. 

Bu neşriyat, radyonun faaliyet
leri arasında çok kısa bir zaman iş
gal eder. Havadisler de gelişi-

güzel, ve bu kısa zamana sığacak 
miktarda okunur. 

H aberler tasnif olunmad1ğı içiıı, 
saçmalamıya başlıyan mikr ·

fon, bir mecnun ağzına döner. Ha
vadisler, Madritten Londraya, Lon 
dradan Valensiyaya. Valensiyadan 
Çine, Çinden Kasımpaşaya, Kasım
paşadan Nevyorka, Nevyorktan 
Habeşistana, Habeşistandan tekrar 
Madride atlar. Çünkü bu iş, spike
re havale edilmistir. Spiker siyasi 
bir muharrir değildir. O bu vazife
yi göremez, olsa olsa, siyasi bir 

Etime-auttalıi Yeni telıiz İıtaayonumuzun dah:li 
te•l.atı tamamlanıyor 

Bu nokta. bugüne kadar belki 
~ok büyük bir ehemmiyeti haiz 
değildi. Çünkü bugüne kadar se
simiz, hudutlarımızdan pek u~ğa 
gidemiyordu. Halbuki, 1,500 Of"IO 
liraya mal olan Ankara radyo"lu, 
dünyanın en mükemmel isıasyon. 
l~rından birisidir .. Kısa, orta...uıun 
mevceler üzerinde neşriyat yapa· 
cak, ve sesini1 dünyanın her köşe
sine duyurabilecektir. 

Bu itibarladır ki, propaganda 
neşriyatına. bu mesafe kadar bÜ· 
yük bir ehemmivet vermemiz la
zımdır! 

Y enı rtnıcara raayosunaa neş
riyat bakımından ne gibi ye 

nilikler yapılacağını öğrenmek is
tedik. 

Bize verilen haberler şunlardan 
ibaret kaldı: 
"- Alaturka musiki şubesi şef

liği Mesut Cemile, ve Nuri Halil 
Poyraza verilmiş. Alafranga musi
ki şubesi şefliği Cemal Reşide; ti
yatro işleri de bu zatın biraderi 
Ekrem Reşide havale olunmuş. 

Mesut Cemilin vazifesi, burada
ki arkadaştan, oraya götiirmc-k
miş. O da şimdiye kadar. şu anda 
İstanbul radyosunda okuyanlar-

. dan hir kısmını, Ankarada çalışmı
ya razı edebilmiş. 

Gitmeyi kabul edenler arasında, 
kemani Reşat Erer, udi Cevdet Ko
zan. kemani Cevdet Çağla, Kemal 
Niyazi Ceyhun, kanuni Vecihe, 
Tahsin Karakuş, kılarnet Hamdi, 
küçük Safiye, kanuni Hasan, Mus
tafa Çağlar, Muza.Her İlkar, Nezi
he Uyar, Müzeyyen Senar, Sema-

hat Özdenses, ve Sadi Hoşses var
mış! 

Bundan da anlaşılıyor ki, bu
günkü halde, İstanbul radyosunun 
elembanlnrı, birkaç istisnasiyle, 
-hem de Cemal Kamil, Rifat Bay
bars. tanburi Refik, Fahire gibi, en 
kıymetli şahsiyetlerinin istisnasi
le- Ankaraya taşınacaktır. 

Ve İstanbul radyosu. eski kötü 
programını, eskisinden çok daha 
g('niş bir sahaya yayacaktır! 

B en, buna inanmak istemıyo
rum. Ve temenni ediyorum 

ki, yeni Ankara radyosu, kıymetli 
tesiı:atiyle mütenasip miikemmeli
Yette neşriyat yapmak ic:in, bizim 
kulağımıza kadar gelmemış mah
rem tedbirler almış bulunsun! 

A nkara radyosundan beklcdi
ğ'miz yenilikleri şu madde

ıerle hiiıasa edebilirim: 
1 - Bna;stisna her neşriyat şu

besinin, salahiyettar heyetlere ve
rilmesi. 

2 - Bu heyetlerin geniş salahi· 
yctlere sahip edilmesi. 

3 - Bu heyetlerin, bütün bir yıl 
jçin birer Program yapmaları. 

4 - Bu Programlarda. münasip 
,·esilelcrle, hüylik gecelere. büyük 
konserlere surprizlere yer verılıne
si. 

5 - Halkın dileklerinin. ehem
miyetle nazarı dikkate alınması. 

6 - Radyonun Yeni elemar.lar 
arayıp bulması, ve daha büyiik fe. 
dakarlıklarla, daha kıYmctli sonat
kacları da. hiç olmazsa arasır:ı 

(Arkası: Sayra a, sütun 5 tc) 

Şu Garip Dünyada : 

Piyango 
İkramiyesi 
Genç Kız 
Avustralyad~ 

Vinton şehrinde 

garip bir piyango 
oynanmıştır. Bu-

l 
nun en büyük ik
ramiyesi 20 ya
şında genç ve gü-
zel bir kızmış. Bu 
sebeple biletler 10.000 er franka ka
dar çok pahalıya satılmış ve kızın is-
mi de gizli tutulmuş. Biletleri yalnız 
bekiır delikanlılar satın alabiliyor

mış. 

Bu genç kız, ikramiyeyi kazanan 
bekar delikanlı ile evlenmiştir. 

* 
Gözegörünmiyen tayyare 

.J~-1" -· .____ ~-""--

İngiliz gazete
leri, İngilterede 
tayyare mühen 
dislerinin ilk 
görünmiyen tay 
yareyi µçurma
ya muvaffak ol 
duklarını ve ya 

pılan tecrübelerin iyi netice verdiği
ni haber veriyorlar. 

Cam gibi şeffaf bir maddeden ya

pılan bu tayyareler, fevkalade da

yanıklı oluyormuş. Dü~man arazisin 

de dolaşırken göze görünmediği için 

yeni keşfedilen bu çeşit tayyarelere 

dünyanın en müthiş bir harp silahı 

olarak bakılıyormuş. 

İngiliz gazeteleri, tecrübeyi yapan 

tayyare mühendislerinin motör gü

rültüsüne karşı da çare aradıklarını 

ilave ediyorlar. 

* 
Okyanusu geçen 
İngiliz alimi s . 

Vilyam, kelebek-

ler hakkında bir 
kitap neşretmiş· 

tir. Bu kitap· 
ta okunduğuna gö 
re, kelebekler. ya 
zın garpten şarka 

kelebekler 

ve Amerikadan İngiltercye doğru 
uçarak Okyanusu gcçiyorlı:ırmış. Bu 
uçuş sırasında birçok kurban ver-

dikleri halde, en az büyük bir küme 
1 yine İngiltereye varabiliyormuş. Di
ğer ke1ebck1Pr de İnglltereye Şima
li Amerikadan u~uyorlarmış. 

Uyku * haatalığrna tutulan kız 
Atinada 13 ya 

şında Navzika-
ya Galanos adın 
da bir kız. uy
ku hastalığına 

tu tul muş tur .. 
Kız, iki ay mii· 
tcmadiyen hiç 

kalkmadan uyumuş, nihayet uyan
dığı zaman belleyiş zekasını kay-
bettiği görülmüş Fakat, bu hasta
lıga tutuldu tutulalı, yani 12 aydan
beri Navzikayanın iştihası o kadar 
açılmış ki; şimdi artık doymak bil
miyormuş. Yalnız bir gunde 5 ek -
mek, 5 kilo et, birkaç kilo yemiş .ye

diği, 3 litre süt içtiği oluyormuş .. 
Bu oburluk, zekasının tekrar yerine 
gelmesine sebep olmuş, fakat ge
çenlerde tifo hastalığına tutularak 
zayıfladığı için zekasını tekrar kay
betmiştir 

- ' """'::IC 

.. 

Atla• Okyanuaunu geçen büyük tayyarelerden biri uçuı halinde 

Londra • Nevyork 
Yolculuğu 20 Saate 

Kadar inecek 
A rtık Londra ile Nevyork 

arasında çalıtan yolcu 
tayyareleri bu mesafeyi 20 sa
atte geçecekler! Tayyare mü
hendislerinin bütün emeli bu
dur. Bugün arzı, tayyare ile çe
virmiye kartı gelen biricik ha
in set, Şimali Atlas Okyasusu
dur. Tayyareci Hugs'ün 16,5 
saatte dünyayı devretmesi, bu 
ümidin tahakkukuna doğru a
hlmı~ müsbet bir adımdı. Bel
ki bu i.~"llit, bu sene tahakkuk 
etmez. Fakat gelecek ıene bu 
itin olup biteceği fÜphe götür
mez. 

Zaten Okyanusu aşmak artık 

büyük bir hadise olmaktan çıktı. 

Fakat yolcu tayyarelerinin Okya

nusu geçmeleri. bu hadiseye önem 

vermektedir. Yakın bir istikbalde 

her gün filo filo tayyareler. Mu· 

hiti aşacak ve muvasalanın temi
nini üzerine alacaktır. 

Vaktiyle Kristof Kolump da A

merikaya 100 tonluk bir gemi ıle 

gitmişti, geminin boyu da 75 1<a

demdi. Ve içindekilerin sayısı 52 

idi. Bugi.ınku yolcu tayyarelerinin 

kanatları 152 kadem eninde, ken
dileri 109 kadem boyunda ve 41,5 

ton agırlıgındadır. Bunlaı" kırkt<>n 

fazla yolcu ve 12 tayfa taş;yarak 
Okyanusu geçiyorlar. 

Atlas Okyanusunu uçardk geç
mek için 19 sene evvel ilk teşeb

büs yapıldı. Lindberg'in Okyanu· 

su aşmasından l 1 sene geçti. O za
mandanberi kanatlar büyüyor, 

motörler kuvvetleniyor. Buglın 

iş o dereceye vardı ki, insan . ya
pılan tay:, nrelcrin yerden nasıl 
kalktıgma hayret etmektedir. 

S imdi Okyanusu aşan yolcu 
. tayyar.elerinden birinin içi

ne girelim de nelerle knrşılaşac-a
ğımıza dikkat edelim: 

Burada da gemilerde oldugu t>İ
bi motor odası vardır. lçerdPkı 
kaptanlar ônlerindeki haritaya ba
karak hareketi idare ediyorlar. 
Tayyare yükseldikçe sürat artıyor. 
Yolcular. etrafa bakıyor ve yolcu
luğun zevkini çıkarıyorlar. Pı1ot 

8000 kademlik yüksekliğine tır

manıyorken tayyerenin içinde gc-

zip dolaşmak, işten değildir. Yo'L
cular arasında zerre kadar sinir i
zi gösterene rastgelmezsiniz. Çün
kü tayyarenin hareket edip etme
diğini bile farketmeğe müsait · bir 
şey yoktur. Motorlerin sesi olma
saydı, tayyareyi yi.ızüyor sanırdı

nız. 

Tayyarede öyle geniş odalar 
var ki, on, on iki kişi son derece 
rahat oturabilir. Kompartımanlar
da da, çok rahat oturulacak yerler 
vardır. 7.emin, halılarla döşenmtt· 
tir. Yolcular da Kokteyl ve çay iç
mekle meşgul. Yolcular sekiz sa
londa istedikleri gibi dolaşıyorlar. 
Sigara salonu ayrıdır ve seksen 
kişiyi ağırlamağa müsait bir y&
mek salonu vardır. 

Tayfalar sık sık nöbet değiştir

dikleri için yorulmıyorlar. Pilotun 

arkasındaki oda radyo dairesidir. 

Ve radyo memuru daima meşgul

dür. Çünkü seyahate yarıyacak bir 
çok mall'ımatı toplar. 

S eyahati idare eden kapta
nın önünde Okyanusu 4İlf 

mmtakaya ayJran bir harita ~ 
dır. Kaptan bu mıntakalann haft 
şartları hakkında birçok malüma. 
tı haizdir. gsascn tayyarenin ha
reketinden dort gi.ın önce geni§ öl
çi.ıde hava tetkikatı yapılmıştır ve 
ona göre bir hava yolu kararla§ll· 
rılmıştır. 

Karada uçan tayyareler, da~la-

rı daima hesaba katmağa mecbur
durlar. Fakat denizde uçan tayya
relerin en büyuk endişesi ruzgAr 

ve mahrukattır. 

Tayyarenin mühendisi de cok 
mühim bir simadır. Vazifesi taJ· 
yarenin biıtun aliıt ve edC'vatını 

tetkik etmektir. Tayyarenin işi •n 
çok adamı odur. Onundcki aletl• 

rin hareketleri ona mutcmadiyen 

birşcylcr soylcr, o da bu sbylcnea 
şeylere mütemadiyen cevap verir. 

Bu tayyare seyahati C'snas•nda 

akşam oldu mu. herkes gece haya

tı için hazırlanır. Gerçi yolcı.ı!a

rın bir kısmı erkenden uyur, 
fakat çogu uyumaz ve gece-

muharrir tarafından hazırlanan ha
vadis bültenini okur. Bu bültenler 
toplanıldığı zaman, meydana, bü
tiln dünyanın tarihi çıkmalıdır. 
Çünkü hadiseler dikkatle, meha
l'etle tasnif edildiği takdirde, kai
natın serencamını anlatan sıyasi 

ve hakiki bir roman meydana ge
lir. 

Fotoğrafla Röportajlar: • • • • Sokaklarımızın Hali 

yi havada uçarak geçirmenin ze\•• 
ki ile meşgul olur. Arada fır1ın• 

kopar. yagmur yağar. yahut l.ıu

lutlar içinden geçer ve yokıdRr 

karanlıktan başka bir şey görınez 

olur. Mehtaplı gecelerde giimı.i~.en 

daglar üzerinde uçmak bir bahıı 

yarlıktır. 

Birkaç saat sonra Şark tarafın

da ince bulutlardan müteşekkil bir 

çizgi göze çarpar, derken. yeşil tar

lalar. guneşın ilk ışıkları altında 

parlar. Irlandaya varmışsınızdır. 
Buradan lngiltereye varmak. bir 
tek sıçramaya bakar. 

B uradakı ecnebi ajans mümes-
silleri bize her satır havadi

si çok vakıfane ve ince hesaplar 
Yaparak verirler. Halbuki bizim 
havadislerimiz, radyo mikrofonun
dan, musluğu kırılmış bir sokak 
Çeşmesinden akar gibi taşar. Çün
kü radyo idaresi, havadisi, konser 
aralannda vakit geçirmek için kul
lanılan bir vasıta sayar. 

Radyonun havadis neşriyatı, de
lil ale1'de günlerde, bir memleket 
h&cu.e.ı karp.amda bile ayar edil
lllez, halbuki, radyo, bütün bir 
lllilletin ağzıdır. Onu iyi konu§tur
Jnak bizim için bir milli haysiyet 
!Mftaaar. 

Modada otelin arluwnda keçil.erin aer
~ıtce tlola,ftıldan bir aokaiiın hal.i. 

Sokakta könaiir kıraıı 
adam. 

ÇATALCADA: 

Sanca k Verme Merasirwl 
Çatalca, (TANl - Orgeneral Fah

rettin Altay ve İstanbul Kumandanı 
General Halis Bıyıktay burava g!l
mişlcr, askeri kıtamıza merasimle 
sancak vermişlerdir. Kumandan E
min Tunçerin nutkunu müteakı 
g il r 



18 

BURSADA: -------.... 
Üvey Anasını 
Öldüren 
Adam 
Bursa, (TAN) - Yüzündeki fren

ıgi yaralarından iğrendiği için 34 
ıyaşlarındaki üvey annesi Sabriyeyi 
ıöldüren İnegöllü Nurinin muhake
;ınesine Ağırcezada başlanmıştır. Nu 
:rl sorulan bütün suallere "bilmiyo
:rurn,, cevabını vermiş ve ruhi ihti
laçlar geçirdiği görülmüştür. Birkaç 
:şahit dinlendikten sonra mahkeme, 

maznunun tıbbı adilce muayenesine 
karar vemıiştir. 

Evlendir me Merasimi 
Bursa, (TAN) - Şehrimizin kur

tuluş günü olan 11 Eyiılde, masrafı 
Halkevi sosyal yardım komitesi tara 
fmdan temin edilmek üzere, istiyen 
!er için "evlendirme,, töı;eni yapıla
caktır. İsteklilerin kayıtlarına baş
lanmıştır. Geçen sene de ayni komi 
te tarafından 11 çift evlendiril
mişti. 

Sıcaklar :lrttı 
Bursa, (TAN) - Son günlerde sı

caklar şiddetlenmiş, gölgede 45 de
receyi bulmuştur. Büdcesi müsait 
olan birçok aileler Uludağın Dolu
baba mevkiini çadırlı bir kasaba ha 
line getirmişler, bir kısım aileler de 
Mudanyaya ve Burgaz köyü sahille
rine gitmişlerdir. Bursanın şirin ve 
havadar köylerinden olan Babasul
tan, Gözede ve Beşevler de şehrin 
sıcağından ikaçanlarla dolmuştur. 

ima r Komisyonu 
Bursa, (TAN) - Vilayet ve bele

diye şube iımrilerinin azası meya
nında bulundukları şehir imar ko
misyonu vali Şefik Soyerin riyaseti 
altında bir toplantı yapmıştır. 

Vali, toplantıdaki maksat ve 
memleketin imarına ait meseleler 
hakkında; 'belediye reisi Neşet Kiper 
de imarın lüzumunu tebarüz ettiren 
birer mrtuk soylemişlerdir. Bundan 
sonra, imnr için lazım gelen vcsai
kin toplanması ve ümnierin tetkiki 
için komisyondan beş büyük grup 
seçilmiştir ki, şunlardır: 

ı - Jeolojik ve jeografik, 2 -
Ekonomik, 3 - İçtimai ve siyasi, 
4 - Tarihi, 5 - Muhtelif avamlli 
tetkik grupları. 

Bu grupların mesaisi ve kendi iş

lerine taalluk eden vesaik üzerinde 
ne suretle etüt yapılacağı tesbit edil 

miş, 10 güne kadar imar planı prog
ramının ihzarı için lazım gelen ted

birler alınmıştır. Ağustosun 15 inde 

komisyon tekrar toplanacnk, Hrog

ram tesbit edilecektir. 

* Bursa, (TAN) - Geçenlerde 
Nilufer çayının Aptal köprüsü civa
rındaki Alman Kanalı mevkiinde yü 
zerken boğulan çocuğun, Pınarbaşı 
mahallesnide oturan Merinos fabri
kasından Adilin 10 yaşlarındaki oğ
lu Macit olduğu anlaşılmıştır. 

BALIKESIRDE : 

iki Çobanı Bağladdar 
Balıkesir, (TAN )- Kepsudun E

şeler köyü civarında bir vaka olmuş 
tur. Mustafa oğlu İbrahimin koyun
larını otlatan Ali oğlu Selman ve 'E-
yüp oğlu Mustafa. geceliyin üç kişi
nin tecavüzüne uğramışlar, elleri ve 
ayakları bağlanmıştır. Mütecavizler 
bundan sonra 35 koyunu önlerine 
katıp kaybolmuşlardır. 

Bilahare, suçlulardan biri ve ko
yunlar yakalanmıştır. Diğer iki suç
lu aranılmaktndır. 

Ortaokul istiyorlar 
Balıkesir, (TAN) - Burada orta

okul ihtiyacı pek ziyade hissedildiği 
için, orta tedrisat umum müdürü 
A vninin pek yakında şehrimize ge
lip vaziyeti tetkik edeceği bildiril
me!dedir. 

----oı---

&<oza Sah§ları 

Biga, (TAN) - Burada on beş 

gündenberi devam eden koza satış
larının arkası alınmıştır. Altmış 

b şle yetmiş iki kuruş arasında sa
tılan 30,000 kilo rnahsuldı.n Biga

ya 20,600 lira kadar bir para girdiği 

Trakya Mektupları : 

TAN 7 - 8 - 938 

Ankara CİNAYET: 

ERZURUMDA: 

R adyosundan Ganiyi Vuran 
Ne Bekliyoruz? Kasap Tevkif 

(Başı 7 incide) E d İ / d İ 
Kültür Park 
Ve Yeni Binalar 
Yapıhyor 
Erzurum, (TAN) - Belediye Rei

si Şevket Arı şu beyanatta bulun
muştur: 

programlarına sokabilmesi! 
Sözlerimi tamamlamadan evvel, 

y'eni Ankara radyosuna geniş bir 
salahiyet verilmesi lüzumunu iyi 
anlatan bir vakıayı da ilave edebi
lirim: 

M esela Paris radyosu; muay-
yen günlerde, dinleyicileri

ne: 
"- Üçkümpetlcr denilen kıymet

li tarihi kümbetlerin etrafındaki on 
bin metre karceayi mütecaviz sahayı 
tutan mezarlık kaldırılacal:tır. Bu-

"- Şimdi, der, halk tarafındaıı 
rica edilmiş p!Bkları çalıyoruz!,, 

Sonra, evvela bunları istiycıı a
damların isimleri, arkasındaıı da 

rası bir çocuk bahçesi haline kalbe- istenilen şarkılar okunur: Bu, halk 
di1ecektir. gecesidir. Radyo, o gece. sade iste

Külti.ır park meydana getirilmiş nilen şarkılan okumakla kalmaz. 
vaziyettedir. Bir taraftan tesviyesi- dinleyicilerinden aldığı ınektuplc.
nin ikmaline çalışıyoruz, bir taraf- ra cevap ta verir. Ve b~ 4i, Lan
tan da parkı ağaçlandırıyoruz. dra, Roma, Berlin, hatta Kahire 

Kültür park, Erzurumun merkezi radyosu da yapar. f{albUki blzde, 
ve en güzel parklarından biri ola- halktan gelen mektupla~ sepete gi 
caktır. Bu parkta açtırmakta oldu- der. Radyo, kendi keyfı için çalip 
ğumuz büyük havuza Karadenizin söylüyor gibidir. 
şekli verilecektir. Havuzu bu sene Geçenlerde, çok uktedir bir 
ikmale çalışmaktayız. ·a re"1• t k b .. dostum; radyo ı a "'ile, ıp ı oy-

Çüteminnrcler bahçesi için, şehir le bir halk gecesi terfıp olunmasını 
mütehassısı Profesör Lamber bir teklif etmiş. Hatta: 
avanproje vemişti. Biz de bu avan- "-İsterseniz. be.ı bu jşi, bir ye-

. projeye göre bahçenin tesviyesini 
yaptık. Bahçenin kati şekli anlaşı- nilik başarmanın Zevkini tatmak 
lıncıya kadar fnzla masraf yapmalc- için, mukabi!i~:ıoirşcy bekleme-
tan çekindik. den yaparım· ş. 

··dil~ Erzincan kapısında yapılacak o- Radyo mu : 

Evvelki akşam saat on sekizde Sir· 
lteciac Ankara caddesinde kasap {\li 
:Rızanın dükkaninda Ganiyi yaralı
Yan tezgahtar Kemaliyeli Mehmet 
eığlu Şerifin sorgusu dün sulh ikinci 
ceza mahkemesinde yapılmış ve suç
lu derhal tevkif edilmiştir. 

Iddiaya gore hadise şöyle olmuş
tur: 

Gani, Şerifin yanına gitmiş. ona 
şaka yapmış, Şerif: 

- Kuzum şimdi iş zamanıdır. Şa
ka yapılmaz, yerine git, demiş ve 
sonra da kasap bıçağını almış, iki ye
rine sapladıktan sonra kaçmıştır. Ya
ralı Cerrahpaşa hastahanesine kaldı
rılmış ve iki defa tehlikeli ameli.yat 
geçirmiştir. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken: 
- Ben kendisini vurmadım. O ba

na şaka yaptı. Elini masanın üstfıne 
vurdu. Sonra dükkandan çıkıp gitti. 
Yarası filan yoktu. O başka yerde y.ı
ralanmıştır, demiştir. 

Hak:im bu miidafaayı kabul etme
diği için tevkif kararı vermiştir. 

Babasının Katilini Öldüren 
Saferin Muha kemesi Bitti 

Geçen sene Aksu vapurıyle mev-

lan çocuk bahçesinin etrafını düzelt _ Fevkallıci fikir. Demiş. Cok 
tik. Kısmen de tesviyesini yaptık. teşekkür edet:'l. Hem~n. tat~ik ede-

Buz. gibi •uyu olan kuyuya ayran testileri sarkıtılıyor .•• 

kufen ve elleri kelepçeli olarak Gö
nana götürülmek üzere Istanbula ge
tirilen llyası Galata rıhtımında. ta
banca ile öldüren Faik oğlu Saferle 
Hasan oğlu Hilminin muhakemeleri
ne dün ağırcezada devam edildi. 

Köyün Harmanı da 
Buz u Ayran içtim 

Erzurum şehrinin elektrik tesi- sim geliyor· ~kat salahıyetım mü
satı ve içme suyu ile de meşgul bu- sait değil! 1isuı olurum. Emir ku
lunuyoruz. Borular münakasaya çı- luyum! .. 

karılmıştır. Radlyo) idare edenlere, tam 
Caddelerin ağaçlandırılmasına de salahi)'everilme7.se, parlak, yeni, 

vam ediyoruz.,, ve yaraı fikirlerin daima uğra-

Kadınh Erkekli Bir Kafile, Köyün Harman 

Yerinde, Buğdayı Sapından Ayırıyorlar 

l(alp Para Yapmışlar mıyıı rıhküm bulunduğu akıbet 

Erzurum, ıTAN) - Hafız Meh- budıır 
met Talat oğlu Cemal Utkan ve da- ~a Ankara radyosu da, tek va
yısı olan Bilal Sayman isminde iki zifc.ımal etmemek, tek gaf yap
kişi, sahte para stirerlcrken yaka- J'l'lııak isliyen bir devlet miiesse
lanmışlardır. Bunlarcia iki yüz lira- selin vakar ve ciddiyetiyle, fa
ya yakın sahte para bulunmuştur. Jı tek müşteri kaybetmek istemi
Taklit edilen para, son çıkarılmış o- n bir ticaret müessesesinin dik
ian ve Uzcrinde 100 kuruş değil. ati, nezaketi, mükrimliği, canlı
"bir lira,, yazılı olan paradır. Ta~- ığı, hesabiliği, ve serbestliği ile 
!itlerin renkleri mat, sikletleri elınmütehassıs ellere çalıştırıldığı tak 
hissedeceği kadar hafif, tırtılla~J dirdedir ki, kazancımız, 1,500,000 

G üneş, ufkun ta aşağılarına 
kadar inmişti. Sarı ve sol

gun ışıklar, öteye beriye küçükte-

peler halinde yığılmış olan sarı 
ve dolgun başakları yaldızlıyor

du. 
En yakın harpıan yerine doğru 

ilerledim: 
- Kolay gele arkadaşlar! 
- Sağ ol bayım! 
Harman yerinin bir tarafına is-

keleti meşe dallarından, duvarla
riyle damı ekin başaklnnndan za
rif bir kulübe yapmışlar. Bu ba
şaktan kulübenin içinde, ekin ko
kularını içerek, böceklerin ninnisi 
ile bir uyku çekmek ne hoş ola
cak! 

Kulübenin yanında damı taze 
söğüt dallnriyle örtülü bir çardak 
var. Harmancılar, beni çardağa 
buyur ettiler: 

- Biraz dinlen, soğuk bir ayra
nımızı iç, serinlen! Dediler. 

Çardağın altındaki, birkaç odu
nun yanyana konulmasiyle vücu
de getirilen kerevete bağdaş ku
rup oturdum. Rüzgnr püfür püfür 
esiyor ve yakınlarımJzda akan ne
hirlerin nemli ve serin havasına, 
dörtbir yanımızı kuşatan bahçele
rin, bağların, bostanların ezgin 
kokularını katıyor. 

Harmanda uğraşanların renkle
ri, uzun müddet güneşte pişen 

tuğlaların rengini ve katılığını al
mış. Derileri, güneş altında çatlı
ynn tarlalar gibi şahrem şahrem 

olmuş. Fakat hepsi de dipdiri ve 
dimdik çalışıyorlar. 

Orta yerde daire şeklindeki düz 
lükte dövenle basağından ayrılmış 
taneleri samandan kurtarmak için, 
yekpare tahta küreklerle havaya 
savuruyorlar. Ruzgar, samanları 
ötelere uçuruyor ve taneler ön ta
rafa yığılıyor. 

H armancılardan birı btraz ça
lışmıya ara vererek dedi 

ki: 

bir harman makinesi kiralamıyor 
sunuz? O zaman on günlük işi ya
rım günde başarırsınız. 

- Onu biz de biliyoruz amma, 
makine kiralamıya bizim gücü
müz yetmez. O iş, büyük çiftlikle-

rin harcıdır. 
Biz konuşurken demin anlattı

ğım başak kulubenin içinden genç 
bir kadın çıktı. Elinde getirdiği 
bir bardak ayranı bana sundu: 

gayri muntazamdır. Sahtekarla• rakamından bile büyük olabilir! 
··reb yaptıkları paranın pek nzını su 

- Buyurun, dedi; soğuktur. 
Ayran, hakikaten buz gibiydi. 

mişlerdir. Bu paraların Trabz00 

yapıldığı, sahtekarlardan bir \(lS.. Rus • Japon ihtilafı Bir 
nın kalp paraları sürmek uzcre.r. 

Sordum: 
- İçine buz mu koydunuz? 
Kadın, beyaz, sağlam dişlerini 

göstererek gi.ıldü : 

zincana gittikleri anıaşıım1~ı;r:un Harp Doğurabilir mi? 
!arın da yakalanması bir gıı -se
sidir. Kalpazanların 1s~ul~ıı 
da ortakla:-ı bulunduğu 'enıl-

- Buradn buz ne gezer. Yakın
da bir kuyu var. Sularımızı, ay
ranlarımızı testilere koyup içine 
sarkıtırız. Buz gibi soğutur. 

Anladım: B izim kenar mahalle
lerin cereyansız iş gören frijider
lerinden! 
Akşamın klzıl ışıkları sönmiye 

yi.ız tutmu!ltu. Nerede ise gecenin 
alaca karanlığı çökecekti. Har
mancılnr, artık islerine son verdi
ler ve alınlarının terini silerek 
çardağa geldiler. Birer sigara tüt
türerek sohbete daldık: 

mektedir. 

-0-----
ADANADA: 

Günde 2sO ~a 
Cezcı işli)r 

H 
Ad (TAN) - sene evvel 
.. t ahnha: 1 ihale ec\ ve mütead 

mu ea ıc c .. i.ırıd . . k 
d·t b lcr "''z . şımdıye n-

ı sc cp ., 1...-.ı . 
tır ... 'me su'-'U tesı-dar uzıyan şc . ~ t J 

.,tının Ci.in1hı.ırıY:Bayramına ka-
s.. o . l 
d b"teccği ve Q suyun ısa e c-
ar ı Jrıın1 

- Gece çalışmaz mısınız? d'leceği ıırı>ı1 1 ~ır. 
- Çalışırız, eğer rüzgar gündüz 

1
T ·sntı i~rn3lemcdiği için H 
esı 938 dr hh•t h 

e.smeyip te gece eserse ve bir de Temrrıuz .. -'eri miitca ı e-
ay ışığı olursa.... bına bcrgun J lira ceza işlemek 

sa ceza . . ... 
- Gece çalışmak daha zevkli 0 _ d·r 131.l ~yun isalesı gunune te ı . vam 

lur değil mi? kadar de ecektir. 
- Elbette. Güneşten yanmayız, ::::::.--:-: , -

susuzluktnn knvrulmayız... Daha dır. fll;~. ınleri kaldırdıktan 
dinç, daha çevik çalışırız. Sarkı- 50n~? s:t Bir de kiraz vaktin 
1 ·· ı · ı ~ de sıırc iınıı (koca nadas) der-ar soy er, manı er düzeriz. d 

- Kadınlarınız da sizinle bera- ıer· on sonra Kasım ayların. 
ber mi çalışır? clıı toh~ttıktan sonra bir sapan 

- Tabii değil mi ya. Fakat şim- dııhtı ~iz. 
di onlar şehre arabalarla ekin ve - .n ne yaparsınız? 
saman götürdüler. -..,ın hay\ranlarımıza baka-

- Sizin arabalarınız da var :rız. derimizle, sığırlarmzla, ta-
mı? "•uknızla uğraşırız. Hayvan di-

- Arabasız çiftçi olur mu? ~- yir geçme.Bunlara çocuk gibi 
kini biçtikten sonra harman yerı- bTh ister. Eğer günde dört 
ne getirmek, zahireyi ve sama~ı !\ra yemini. suyunu verip al-
evimize veya pazara gotürmek. 0

; temizlemezsek 0 hayvandan 
teye beriye gidip gelmek için.~~- ır görmeyiz. . 
çiftçinin mutlaka bir iki çift ok jrtalık tamamı~le kararmış, bu 
zü ile bir arabası olmalıdır. -n ırgun insnnları ıstirahate terket 

- Ekinleri biçip knldırdılctll ıek zamanı gelmişti: 
unuz, . h k l 

sonra artık rahata kavuşurs - Haydı . o~ça a ın. Allah işi-
değil mi? nizi rast getırsınl 

. bU bi' _ Haydi güle güle he . 

M uhataplarım, benım be on .. rnşerım. 
· · 1· ;;· "ldu··ıcr: Daha biz ş gun buradayız 

(Başı 5 incide) 

Rusya ile Japonya 15 yıl i>nce 
yeniden dostane münasebetler te
sis ettikleri zaman karşılıklı iddia
larile meşgul olacak bir hudut ırn
misyonu teşkiline karar vermiş
lerdi. Fakat bu komisyon toplana
madı. Daha sonralan Japonya J a
pon, Rus ve 1\.Tançuri mümessille
rinden müteşekkil bir komisyon 
teşkilini istemişse de Rusya Man
çuri mümessillerinin iştirakine iti 
raz etmiş ve bu yüzden bu teşebbüs 
te akamete uğramıştı . 

B u komisyon toplanmış olsay: 
dı, belki de muvaffakıyet

sizliğe uğradı. Çünkü bu gibi an
laşmalar dostlar arasında kolav ol
duğu halde biribirine karşı do;t ol
mıyan devletler arasında son dere
ce güçtür. 

Hulasa beş senedir hudut hadi
seleri tekerrür ediyor. Belki de bu 
hadiselerin sayısı 300 ü geçmiştir. 
Fakat bu hadiseler dolayısıyle iki 
tarafın zayiatı mahCfuttur. Ve bun
lar Rusya ile Jap~:mya arasında 
beklenen biiyük harbi koparmıya 
kafi gelmemiştir. Bununla beraber 
hu iki memleketin içinde ve dışın
da bulunan her siyasi müşahit, gü
nün birinde bu bliyük harbin lto
pacağına iman ediyor. 

Bu bir kan davası idi. Suçlunun 
iddiasına göre ölen llyas vaktiyle 
Trabzonda babasını öldürmiiştiir .. da 
lim, Ilyasın lstanbula getirilip Göna
na gönderileceğini anla.yınca derhal 
bir tabanca almış ve arkadaşı Sa!e
rin de kendisine yardımını temin et
miştir. Hadise günii llyas vapurdan 
çıkarılmış, elleri kelepçeli olduğu 

halde jandarmaların önünde tevkif
haneye götüriiliirken Halim tabanca
sına sarılmış ve llyasın beynini par
çc..layarak öldürmüştür. Muhakeme 
son safhasına girmiştir. Suçlular mi.t~ 
dafaalarını yapmak .i>in mühlet iste
diler. Muhakeme başka bir güne ta· 
lilc edileli. 

Karısını Öldürmüı.,. 
Kıskançlık yüzünden karısı !<'atma-

yı öldüren Osman oğlu Reşadın m~ 
hakemesine dün ağırceza mahkeme· 
sinde devam edildi. Dünkü celsede 
Reşadın sabıka kaydı ve nüfus !'öureo
ti tetkik edildi ve son şahit dinlendi. 
Reşat karısını kaşından gözüne E:ma
net edemezmiş, bir gün onu Çarşıka
pıda yabancı birisiyle görmüş ve ka
masını çekince kalbinden saplamış 

ve öldürmüştü. 

Müddeiumumi iddiasmı söylemek i
çin mühlet istedi. Muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

MÜDDEİUMUMILİKTE: 

Bir Dilencilik Suçlusu 

Balkondan Düştü 
Dilenirken yakalanan Foti oğlu 

Yorgi isminde 58 yaşında sağır bir 
adam evvelki akşam Ortaköy polis 
karakolunun balkonundan düşmii~, 
ağır surette yaralanmış, hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Yorgi, dilenirken cürmümeşhut h• 
linde yakalanınca ikametgaha bağ· 
!andıktan sonra serbest bırakılmak 
üzere Ortaköy karakoluna götürül· 
müş, yukarı kata çıkarılmıştır .. 

ihtiyar burada sıcaktan bunalmı~, 
balkona çıkıp hava almak istemiş, !a 
kat balkonun kenarında dolaşırken 
muvazenesini kaybederek düşmıi~· 
tür. 

Pek ağır surette yaralanan ihtiyar , 
Ileyoğlh hastahanesine kaldırılmı~, 
tedavi edilmiştir. • 

Vakaya dün müddeiumumilik el· 
koymuş, ihtiyarın balkondan kaza i · 
le düştüğü anlaşılmıştır. 

- Eğer bu rüzgar on beş gün 
esmezse, bu ekinler on beş gün ol
duğu yerde kalır. Yani işimiz Al
lahın rüzgarına kalmış .. Üstelik 
bir de sürekli yağmur yağarsa ha
limiz haraptır. Çünkü ekinler yağ 
mur altında uzun müddet durur
sa çimlenir. O vakit harman yığın 
lannı hasır, keçe, elimize ne ge
çerse onlarla örtmek zorunda ka
lırız. 

Ukalillık eb'liŞ olm 
rak sordum: 

gısız ı6ıme gu ? 

1 

.. . . · 
• rifll · Yolun duşC'rse yıne hır uğrayıver 

- Rahat nerede hemŞC ·ter . g~uk ayranımız b. · 
k ld 1 ·ş bl Bır so ı, ır acı kah 

harman a ırm n l bil vcınizi iç! ... 
SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

sanıyorsJ ? h~uı ·1 her yemekten sonra muntazamen diılerinizi fırçalayrnıı 
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1 E K 
SERGiLER: 

No. 56 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

~ütün Gece, Kesik Kesik 

Dünya Sergisi 
İçin Nümuneler 
Seçiliyor 
Nevyork beynelmilel ~rgisinde 

yapılacak Türkiye standları için 
milli müzelerden seçilen eşya ve 
nümuneler birer birer tasni! edile· 
rek herbiri hakkında ayrıca izahatlı 
etiketler hazırlanacaktır. flıçkırık Sesleri Duyuldu Sergi için Türkiye mahsulat, ma
mulat, ve masnuatından seçilecek 
muhtelif nümunelerin toplanmasına 
da başlanılmıştır. 

- Niçin böyle siyahlar giydin, 
>avrum? .. 

Diye, mırıldanmıştı. 
Dilariı, başını onune eğmiştL 

~zlerini dolduran yaşları, efen
liınize göstermek istememişti. 

- Nasıl giymiyeyim, efendi
~iz? .. Sizden ve efcndimden ayrı
yorum. 
Diyebilmişti. 

Belki, başka şeyler de söyliye
'ekti. Fakat, son sözleri bile bo
iazında düğümlendiği için, başını 
hüsbütün eğerek sükut etmişti. 

Efendimiz, onu teselli etmek 
C:in bazı şeyler söylemişti. Hat
la, çok büyük bir nezaket ve in
laniyet göstermiş; 

- Zannederim, yemek hazır, 

Ce1 yavrum, beraber yemek yiye-
lim. 
Demişti. 
Saraylarda, hastalık hiç hoşlanıl-

bııyan bir şeydir. En ehemmiyet
&iı bir hastalık bile, herkesin kal
bine bir ihtiraz ve ürküntü verir. 
~ahusus, Osman Hanedanının 
'-büvük. küçük- bütün erkanı, 
hast;lıktan son derecede korkar
lar; ve hastalara karşı gayet muh
leriz davranırlar. 

Su halleri bildiğimiz için, efen
dirnizin o akşam Dilarüyu sofra
lırıa alıp yemek yemesine hayret 
!trniştik. 

y emek esnasında da efendimiz 
çok nazik hareket etmiş .. 

:tn küçük bir çekingenlik eseri 
gÖstermemJş .. Bütuli eriı k müô
deti, tatlı ve teselli verici sözler
le Ç!eçmişti. 

Yemekten sonra efendimiz; 
- Dilimi! .. Gidiyorsun. İnşal

lah, yakında, tam bir afiyetle av
det edersin... Fakat, bu akşamın 
hatıraıı;ı olmak üzere, bize bir şar· 
~ı söyle. 
Demişti. 

(Baş.o:;azende) olan CDürrünab) 
t>iyanoya oturmuştu. 
t>iyanoya dayanarak 
l'rıuştu. 

Dilani da, 
ayakta dur-

- Niçin böyle ıiyahlar giydin yavrum?. 

meşhur doktorlar getirterek teda
visine ihtimam göstermiş .. Fakat 
bunların hiçbiri, zavallı Dilarl.ınun 
o hazin akıbetini tebdil edemeıniş. 

Dört ay kadar Yıldız Sarayında 
yaşıyan bu kalbi yaralı genç kadın; 
nihayet giinün birinde, zeval bu
lan bir yıldız gihi sönüp gitmiş ... 

* Dilarunun öliimü, hepimizin 
kalbinde acıklı bir iz bırakmıştı. 
Herkesin üzerinde, hassasiyeti nis
hetinde bir tesir yapmıştı. Fakat 
Salahattin Efendi okadar mütees
sir olmuştu ki: günlerce yeme
miş, içmemiş, uyumamış; hüngür 
hungür ağlamıştı. Onu hiçbir şey
le oyalamak mümkün olamamıştı. 

Artık aradan seneler geçip te 
içimize düşen bu ateşin acısı biraı: 
geçer gibi olunca. o zaman kalble· 

da kara haberi gelmişti .... Artık, 

\'aziyeti tasvire lüzum yok. Bu a

cı haber, kalbimizin derinleşen ya

raları iizerine, büsbütün tuz, biber 

ekmişti. 

F akat.. Ne de olsa, insanız .. 
Bütün bu hadiseler, üzeri

mizde mühim tesirler bırak-

makla beraber, günler ge-çtikçe 
hayatımız yine mutat olan tabii ce-

r~yana girmişti. 

~sasen hiç bir hadise, sarayın 

vaziyetini değiştirmiyordu. Her 

fJeY• tıpkı sessiz ve ağır bir sel gi
bi, ayni mecrada akıp· gidiyordu. 

Ve, herkes halinden memnun gö
rünüyordu. 

(Dctıamı var) 

Muhtelif sergilerde teşhir edilmiş 
bazı nümunelerin Nevyork sergisi
ne gönderilmemesi ve cihanşümul 
olan bu sergi için şimdiye kadar 
teşhir edilmemiş nadide eşya ile en 
güzel mahsulat ve muhtelif sanayi 
eşyasının ayrılması muvafık görül· 
mektedir. Yarın Türkofiste Nevyork 
sergisi için matbuat erkanı ile bir
likte komisyon toplanacaktır. 

Saat 14 de toplanacak olan bu 
komisyonda sergi komiseri Suad 
Şakir, toplantıya davetli olanlarl<t 
~ergi hakkında görüşmeler yapacak 
tır. 

Yerli Mallar Ser9isi 
Kapanıyor 

Yerli mllar sergisi bugün saat 21 
de kapanacaktır. Bu suretle onuncu 
ve sonuncu senen in sergi devresi ta
mam lanmış oluyor. On senelik ser
giciliğin sanayiin inkişafı bakımın

dan memlekete kazandırdığı fayda
lar çok büyüktür. 

Milli sanayi birliği meslek ve sa
nat hayatında bu verimli yol ile sa
nayi erbabını en esaslı bir gayeye 
yaklaştırmağa muvaffak olmuştur. 

Sanatkarlar sergi yüzünden mal
larının teşhirini, kıymetlendirilme

sini, propagandasını yapmağı öğren 
dikleri gibi; halkın yerli mallara 
rağbet göstermesine de yardım et
mişlerdir. 

On sekiz günde sergiyi gezenle. 
rin miktarı geçen ~cnelerden fazla
dır. Bu miktar beş xiız bini bulmuş
tur. Gelecek sene şehrimiz yeni bir 
sergi görecektir. Bu da çok zengin 
daimi bir sergi olacaktır. 

rimizi başka bir ateş dağlamıştı. ~
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Çocuklarına karşı son derece _ı _________ İİİİİİİİIİİiiiiiliilıl•••l.lllıliıı•••••••• 
de düşkün olan efendimizi, büyük 
bir telaş almıştı. 

Dürrünab, evvela kısa bir tak- Derhal Yıldız Sarayına haberler SICAl<LARDA TUZLU YEMEK 
•iın yapmıştı. Onu müteakıp, Di- gönderilmiş; doktorlar getirtilmiş; Çokça tuzlu ycnıek her mev~im- azhğ1ndan ileri gelen halsizliğe 
laru şu şarkıya başlamıştı. henüz 14 - 1fi yaşlarında bulu- de Jczzetli olur. nununla beraber karşı koyar. Daha iyisi, şüphesiJı, 
t'>o nan Sultan, büyük bir dikkatle sıcaklarda pek c;,ok kimse, çok su tuzlu !'lu ic;mek yahut damarlara 

ktor! .. Ne için, muayeneden geçirilmişti. İ!:irir, c;ok tcrktır, hira7 da karnı doğrudan doğruya tuzlu ~erum şı· 
~abzımı aldın ele söyle?.. 1 ki t 1. t b' ~işirir \'e rnhatsıı \'erir diye tuzlu rınga etmektir. ı~akat bunların bi-

Doktor ar; aldı arı a ıma a ı- )·emekten C"ekinirlcr. ' rincisini sporculara, ikincis:'ııi de 
l'eşhis olunur mu, naen, konsultasyonun neticesini Çok !'ili İ<;ıncktcrı ve C:okça terle- hastalarına tatbik etmek lizere, he 
~nülün yaresi böyle?.. söylememişlerdi. Fakat bir iki gün mekten korkarsanız, hC>~·le düşün- kimlere bırakarak yemeklerinizi 
,.., sonra Cevher Ağa gelmiş .. Başka- mek do<>-ru olabilir. Halbuki bn biraz fu:la tuzlarsınız. ').ek han,..erini vurma sakın, ~ 1 
\> '.'! dınefendiyi görerek: mevsimde çokc;a ter emel( pek te Bu mev!i!İfmde haJ~iz kalmamak 

areme yare... _ Doktorlar, Sultan Hazretle- fena h 'l''iey değildir. Ka~ı temi7le- için tuı yemenin en iyi şekli ka-
l'eşhis olunur mu .... : • diğini hatıra getirmek ıstemezsP- nm üzerine tuz ekmektir. Tuılu 

rinin ciğerlerini biraz zayıf bul- niz bile terlemek insan~ serinlik kavun pek lezzetli birşey olmakla 
Artık, hazin bir figan haline ge muşlar. Tebdilhavaya lüzum gö- \'erir. o halde çok('a ~u ıçntek te. beraber, kavuna tuz ekmekten hoş 

len Dilariınun sesi, birdenbire ke- rüyorlar... Vakıa hastalık ehem- ('ok terlctti'l~inden dolayı, pek lanmıyanlar, hatta yemekleTini 
'ilmişti. Devam eden piyanonun miyetsiz birşey ise de, Şevketme- fena .sanlınamalıdır. Zaten hu sı· çok tuzlu ~·emeyi e\'m0':venler de 
•esine, yilreklcr parçalıyan bir f d" · b .. " k l.k g" t cak me~·siınde Hizumund~n a;r. su '\'ardır. Onlara da, sıcaklarda der-
l ap e en ımız uyu a a a os er- icmek liizumundan fazla ıçrnekten mansız kalmamak it;in. kac;e içeri-
Qtçkırma refakat etmişti. diler. Sultan Hazretlerinin Yıl- daha zararlı olur. sinde tuz yutmak kalır: Halsizli-

Efendimiz derhal yerinden kalk- dızda tebdilihava etmesini müna- Yalnız ~okça su ic;mek ve ~okl:a ğin derece~ine göre günde beş, al· 
l'tıış .. Hakikaten kalbinden yaralı sip gördüler. Kendilerine, ayrıca terlemek. bakımından bile sıcak. tı gram tuz. 
Olan DiliırCmun yanına gitmiş; daire. hazırlattılar. Bugün yarın larda tuzlu yemenin faydası val' Şu kadar ki )'azın olsun, kış i~in-

- Üzülme, yavrum. Bizim kalb kendisini yukarı aldıracaklar. demektir. F~kat tuzun ~ıcakta ray. de olsun tuzlu yemek, hız yutmak 
l dası hu kadarcıkla kalma1.. 'l'ur. için böbreklerin sağlam olması 
!!rimizi de hun ediyorsun. İnşal- Demişti. hıtlsizliği giderir, İhsana derman şarttır. Böbrek fü;tiindeki guddc-
lah, güle güle gider, güle güle ge- Bu haber, efendimizin üzerin- verir. ·~· nin t;ıkardı~ı hormc\ un iıksikliği-
lirsin. de çok acı bir tesir husule getir- Tuzun ktl\·n·t ''c det"man verdıgı 'ile tu:r.la karsı ko) acağım, di)·e 

biye, saçlarını sevmiş; sonra bi· • d ı k · t pek e~"ki zamanlnrdan heri. ~adcl<"k~ höbre~in kendisini h07mak elbet-mişti. Evladın an ayrı ma ıs e- b a ı te dodt"U ol"ma-. Bo"hr .. k hastahk-~e dönerek: hl'k görgü üzerin" ilin'lr. Bir ar ... .. ı ..-

memişti. Fakat, vaziyetin te ı e- burada yanmshm, belki hatırlar· larında tu·wn 7.Rrarını :ıaten bilir· 
- Gôtiirün.• İstirahat etsin. ıııi karşısında mukaCJderata boyun .sınız: Sporcular yoruldukları ,a· s:ın;z .. 
biye, emretmişti. eğmek mecburiyetini hissetmiş.. kit onlara tuzlu su içirmek pek Bu hormonun eksikliğinden ge-
0 gece, hemen her odada, ke~ik Derin tec-ssür içinde, Aliye Sulta- i~·i bir usul diye tanınmı<>tır. . len hal.;izliğe karsı cok tuzlu, fa. 

ltesik hıçkırık sesleri işitilmişti. nı Yıldız Sarayına göndermişti. llnlsi'lliğ:h tiirlil tiirlii sebeplerı kat &7. potaslı ye~ek' lllnmdır. Po 
Ve ertesı· gu~n de, z"vallı oı·1a·n·ı, s .. "d ,·ardır, fnkat cok defa diJ'tili gud· tnsı cok yemt-kleri lıatırlatacnğım: 

.. ultanın gittiği gun. saray a e- F.t. halık, tavuk, patates, hezel ·e, 
harem kapısının bı'nek taşına ya- t• . . t' G" 1 h' delerin çıkardıkları hormonların f 

a mateme gırmış ı. un erce ıç bozukluğundan ileri gelir. Bunla- asulye, ı nanak ve kuru vemisler .. 
llaşmış olan perdeleri inik araba- kimsenin yüzü ve dudakları gijl- rın en başında da böhrC\l<: üstiinde F;t Yenıeklerinin sıcaklarda h~l11iz 
)'a kadar, ayni seslerle takip edil- memişti. Efendimiz, haftalarca o- ki guddcnin dı<;ardaki kısmından }ık \'erınesi brtraz da potastandır. 
,,,_. k h b 1 B h Potası rok .vemeklerı'n hepsin-...... 1şti. desından çıkmamış, kimselere gö· çı an ormon u unur. n or· d , 

mon azalınca insan dermansız ka· en, .tabii, biisbütün '\'azge~Hemez, 
Sonradan haber aldığımıza gö- rünmemişti. hr. Nitekim 0 hormonun en büyük hepsınden vazgccince )'enilebile-

l"e Abdülhamit, Dilfırüya Yıldız Yıldız Sarayından sık sık haber- eks 'kliği demek olan Adison has- cek Pek az sey kalır. Bir de pota'I· 
ltöşklerinden birinde, güzel ve ha- ler geliyor; Sultanın tedavisine · talığında derinin kararmasından h sebzeJel" ü~ defa iistü!'ite kavna-
\>adar bir oda tahsis etmiş. İçinde son derece ehemmiyetle devam e- ziyade derin halsizlik göze ~arpar. tılıt'S8 0 madde pek azalır. O za· 
bir hayli altın para bulunan kıy- dildiği işitiliyordu. Fakat gelen Bu hormonun ek!'!ilmesinden ni man da sebzenin, h'.lmem, tadı ka-
ltlettar bir .. ekm""e go"ndermı·!I:. h b l s lt 'fak tind u" çin dermansızlık geldiği de iyice hr ıııı? 

'.'!' ... ~ Y a er er, u anın 1 a en - anla:ı:ıJmışhr·. Kanda ttız n"ıshctı" Tur.h'r~kavun ,ırı...mck n kada~ rok 

o N o M i 1 
............................... 

GUNLUK 
PiYASA 

Ziraat bankası yumuşak buğday

larından 175 bin kilo 11,28 kuruştan 
ve sert buğdaylarından 90 bin kilo 

5,29 kuruştan satmıştır. Tüccar malı 
yumuşaklardan 60 bin kilo 6-5,33 
kuruş arasında ve sertlerden 30 bin 
kilo 5,10 kuruştnn \·eritmiştir. 

* Kızılcalnrın kilosu 5,27-5,30 kuruş-
tur. Yemlik çuvallı arpalar 4,20 ve 

lTHALAT: 

Gümrüğü 
İndirilen 
Maddeler 
İcra vekilleri heyetince kabul edf 

len kararnameye göre gümrük r~ 

simleri indirilen iptidai maddeler 
şunlardır: Parçalanmamış, gayri 
mamul kuru kursak, İktısat Veka
letinin müsaadesi alınarak kirli Mc-

Anadolu arpaları 4.07,5 kuruştan ı 
t satılmıştır. Çavdar 4,25 kuruşa \'e• $ 

i rilmlştir. Trakyanın çuvallı kuş- rinos yapağı, renkli ve bira için 

ı 
yemlerinden 30 bin kiloluk bir par- malt, pancar tohumu, çam yağı, 
ti 6,05-6, ıo kuruştan satılmıştır. şerbetçi otu (Hublon), Korozo ile 

* Tagva cevizleri fahmı nebati, 
Çanakkale ve Biga mıntakalarının Karborafin, hazırlanmış fıçı tahsta-
kalburlanmış nohutlarından bir par 

f 
ti 6,35 kuruştan, keçi kıllarının ki- ı sı, servet ipliği, kauçuk, çelik çu-
losu 55 kuruştan, yemekllk zeytin buk, çelik tel, çelik boru, bakır ve 

yaglarının kilosu 39 kuruştan satıl- pirinç çubuk, levha, boru, ve tel, 
mıştır. • çinko levha, bakır nikel, çinkodan .................................... 

lÇ PlY ASALARDA : 

Bu Yıl Fındık 
Fiyatları 
Daha Yükselecek 
Fındık piyasası yükselmiştir. Ün

yenin iç tombul fındıklarından 938 

mahsulü 5040 kilo ve yine teslimi 

şartile kilosu 82 kuruştan satılm1ş

br. Bu sene fındıkların yükc;ele-

ceği söyleniyor. 938 mahsulünün bir 
kısmı ilk bahar sonlarında bozul
muş olduğu için bu seneki rekolte 
geçen seneden azdır. Rekoltenin ka
ti olarak nisbeti henüz tamamen 
tahmin edilmemiştir. 

Patlayıcı Maddelerin 
Nakli için 

Oksijen, hidrojen ve asetilen gibi 

maddelerin nakliyatında her türlü 
tehlikenin önüne geçmek maksadile 
demiryolları idaresi her ayın birin
e: ve beşinci günleri bu maddelerin 

perakende olarak nakli ıçın yük 
trenlerinin arkasına hususi birer 
vagon bağlanmasına karar vermiş
tir. Bu gibi maddeleri havi vagon
ları nakleden trenler ilk kalktıkl:ı-

n istasyondan daima merkezi haber 
dar edeceklerdir. 

SANAYi: 

Çorap t~izamnamesi 
Tekrar Değiıtirildi 

Tabii ipek ve suni ipekten yapı -
lan kadın çoraplarının standard ni
zamnamesinde bazı tadilat yapılmış 
ve alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Tadilat bu gibi çorapların kalitele
ri üzerinde ve çorapların tabii ve 
suni ipekten yapıldığına göre ince
likleri ve kalınlıkları bakımından 
yapılmıştır. 

Çorapların denyesi asgari olarak 
tabii ipekli çoraplarda 13-15 bir kat 
ve suni ipeklilerde 45 olauk kabul 
edilmiştir. Çorapların topuk, burun 
ve taban kısımlarının kuvvetli ol
ması için bu kısımların iki katlı ola
rak yapılması mecburidir. 

BORSA 
6-8-938 

ÇEKLER 
Londra 
Ne\·yorl 
Paris 
Mıl~no 

Cenevn.. 
Amsterdam 
Berlın 

Brüksel 
Atinn 
Sofya 
Prnfı 
Madrlt 
Varşova 

Buda peşte 
Bükrcş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

6,20 
126.60 

3.47S 
11,6625 

28,972') 
69,2075 
50,81 
20,7075 

l,135 
1,53 

4,3 ) 
6;l 

23,62 
24,80 

0,9323 

ESMAM Vf' 

2,8575 
36,195 
31,965 
23,6725 J 

TAMVIL.lT 1 
Tilrk borcu l vadf'!li 19,10 
Tilrk borcu 1 peşin 19,10 
Mcrke~ bnnkaı;ı 102,75 

mürekkep nikel halitası levha halin-
de, Volfram, elektrik kaynak işle

rinde müstamel Elektrot, izabe kok 
kömürü, kibritiyeti hadid, üstübeı:

mürdesenk, hamızı tutya, ultra ma
rin, madeni ve uzvi boyalar, potas 
mürekkebatından bazıları, kiyanos 
sodyum, okzalat sodyum, karbonat 
sudyom, diğer bazı kimya rnaddele
rile karbit, şap, göztaşı, arsenik 
hamızı azot, olein, klor hamızı kib
riti hamızı klor, aseton, teleol, glise
rin vesair tababette ve sanayide 
kullanılan kimya maddeleridir. 

Hariçten Getirilecelt 
Talaılar 

Yumurta talaşlan gümrük tarife 
kanununun 14 üncü maddesine müs 
teniden tanzim edilen ve her sen& 
bütçesine bağlanan cetvelde mu
vakkat kabul usulünden istifade 
edecek maddelerden sayılırken bu 
talaşların hiçbir '6me1iye görmeksi
zin yalnız fınnlandıktan sonra yu
murta ambalajı(nda kullanılma~ 

dolayısile 938 senesi cetveline konul 
mam1ştır. Bu vaziyet karşısında ha
riçten bu maksatla getirilecek yu4 

murta talaşlarının muvakkat muaf
lık rejimine göre muamele görmesi 
kararlaştınlmıstır. 

Kavun ve Karpuz Fiyatları 
Karpuz ve kavun mıntakalann

da kuraklığın devam etmesi yüzün
den mahsulün az bir kısmı zarar 
görmüştür. Bu yüzden her sene bu 
ayda pek ucuzlayan karpuz ve ka· 
vunlann fiyatları düşmemiştir. 

NAZiLLiDE : 

Köy Sağhk 
işlerinde 
Çahşmalar 
Nazilli, (TAN) - Buraya bağlı 90 

köyden 81 inde köy kanunu tatbik 
edilmektedir. Bu köylerde, 21011 i 
kadın ve 18849 u erkek olarak 39860 
nüfus yaşa.makta, bunların yılda ö
dedikleri devlet ve hususi muhasebe 
vergisi 17317 lirayı bulmaktadır. 

937 yılı köy büdceleri yekunu 
118021 lirayı bulduğu halde, icra e
dilen ince tetkikattan sonra yapılan 
yeni bütçelerin tutarı 84165 lira-
dan ibarettir. Bunda 17552 lira İme
ce, 516 lira hasılat geliri vardır. 

Para tahsilatının 38680 lirası ida· 
ri, 6480 lirası zirai ve iktısadi işlere, 
10081 lirası kültür, 8103 lirası sağ
lık, 8420 lirası nafıa işlerine ayrıl

mıştır. 

Pamuk Mahsulü iyi 
Nazilli, (TAN) - Pamuk zeriya

tı, havaların yağışlı gitmesi yüzün
den bu yıl geçen senedekinden bi
raz noksan olmuştur. Maamafih 
mahsul çok ve iyi yetiştiği için re
koltenin geçen senedekini de geçe
ceği tahmin olunmaktadır. 

Su Az Geliyor 
Nazilli, (TAN) - Buradaki su az

lığı, Izmirden getirtilen Şaşal suyu 
ile telafi edilmektedir. Bardağı bir 
kuruştan heryerde aşlama Şaşa] su
yu bulmak kabil olmaktadır. 

Son günlerde sıcaklar artmış, 38-
42 dere arasında değiştiği görülmfü: 
tür. Kar bolluğu. sıcaklara karşı dur 
mıya yardım etmektedir. * Nazilli, (TAN)-Belediye, el~k 
trik cereyanını gece yansından bir 
saat sonra kesmektedır. Butun N• Saray hekimlerinden baska cohı"r- 1 b' k'ld d ~'ld' N' ., ;.ıC :'t. • .... 

• r- mit veric ır şe ı e C'gı ı. ı- aulır da o;,dan... kaynfrnış h.J( v me1>tc ..ıaa 
~d~e~n~d~e~H~o~r~as~an~c=ı~y~a~n~v~e~s~aı~·re~~«t~ib~i~~t~e~k~inı~=a:ra~d~a~n~ço~k~g:eç~m~cd~e~n:, ~o~n~u~n:_!~_lT~t~ız~l~u~y~c~m~e~k~k~a~n~d~a~h~o~r~m!!!.!!o~n~u~nL.__!e~h~v~e~~e~lliiri.Jlllliıılili .. llı:......-. .......................... ... 
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İmtihanda 
Kazanan 

Muallimler 

lzmirde iki 
ihtilas ~uç/usu 

B l'R I N C i SAYFADAN M ABA AT 
POLiSTE z 

Bir Otobüsün 
Sağ Tekerleği 
Yerinden Fırladı 

7 - 8 - 938 

NAZILLIDEı 

Belediyenin 
Varidatı 
Hayli Arttı 

Tevkif Edildi Rus-Japon Askerleri Çarpıştılar 

(Bap l incide) 
Ferrnn Ozbek, Yusuf Kökdağ, Ke
mal Ulkiıcü, lstanbuldan Ali Rıza 
Baysal, Kamil Barka, Muhittin Er
tan, Kadriye Türkay, Sadiye Ülkü, 
Nazmiye Polad, Saim Aytus, Fethi 
Duyar, lzmirden Ismet Aytekin, Ni
hat Kabek, Rıza Saykök, Hikmet Or
hun, Niğdedcn TaHit Güvenç, Ça
nakkaleden Nerimc Söyrök, Celal 
Tutanı. Manisadan Ali Eron, Orhan 
Edgüer, Kemalettin Turnalı, Şemsi 
Basmacı, Şadan Karasu, Lamia De
mir, Eskişchirden Sezai Oner, Mar
dinden Sadri Kıynaz, Kazım Yedek
çioğlu, Zonguldaktan Hilmi Ener, Le
man Içsel, Huriye Eksioğlu, Bilecik
ten Seyfi Bilge, Recai Varol, Osman 
Gündüz, Afyondan Tayyar Ataman, 
Tahsin Tandırlı, Balıkesirden Kıy

met Kazez, Füruzan Tardu, Musta
fa Doğan, Sadberk Erdim, Adancı

dan Ismet Ramazanoğlu, Sıvastan 

Turgutcan, Içelden Remzi Tunçer, 
Tekirdağdan Fevzi Varnacı, Muğla

dan Fethi Kısagün, Ağrıdan Hikmet 
Oz, Giresundan Sadri Us, Cemal Hür 
men, Aliıettin Şumnu, lsmail Cey
han, Erzurumdan Izzet Emek, Edir
neden Nezahat Sonar, Çorumdan Lüt 
fil Tunçay, llhan Çilingir, Kastamo
niden Semiha Atasen, Tokattan Ga
lip Güneri, Fehmi Gürler, Kocacli
den Feridun Ankara, Bursadan Ziıh
tü Seren, Muzaffer Balkanı Erzincan
dan Nusret Yaylalı, Sinoptan Eşref 
Nemutlu. 

Riyaziye grubu 

Riyaziye grubu 68 kişidir: 
Ankaradan Ahmet Aydın, lstan

buldan Saliha Şimşek, Fehmi Asya, 
Münevver Uslugil, Melfilıat Muran, 
Cafer Erbilgil, Zeliha Arı, Rasim Us
lugil, Şaban Turan, Seher Ural, Iz
mirden Şerif Egeli, Bekir Erel, Ibra
him Erdem, Şükrü Çağatay, Kırklar
cliden Hasan Tüzün, Muğladan Hak
kı Türkmen, Giresundan İbrahim Ye
ner, Muammer Günbay, Ihsan Kap
tanoğlu, Nevruz Gündoğdu, Tokat-

..... .ut_gn Turan Dertli, Malatyadan Nazım 
Sunel, Fahriye Oden Saadet Soy
lu, Omer Cudi, tnsan Soysal, Muştan 
Hilmi Okul, Kırşehirdcn Rahmi Ok
sal, Bitlisten Uzeyi.r Karakaya, Urfa
dan Oğuz Altuğ, Tevfik Sakaklı, 

Karatan Latif Doğusay, Haydar Ak
baş, Mehmet Çavuşoğlu, Mehmet 
Kan, Niğdeden Osman Berkoz, Arif 
Targan, Boludan Murtaza Ozışık, 

Manisadan Abidin Çığ, Hakkı Özbek, 
Yozgattan Akif llpars, Mardinden 
Zekeriya Küçükönder, Burdurdan 
Abdi Ilkin, Kütahyadan Osman Er
soy, Elazığdan Mustafa Güner, Af
yondan Ahmet Yılmaz, Zonguldak
tan Mehmet Oder, Şahin Köker, Bile
cikten Aliiettin Bingöl, Sabri Tuğay, 
Konyadan Zekiye Arna, lbrahim 
Canyanar, Mehmet Akın) Antalya
dan Ihsan Gürel, Adal)adan Adil O
nur, Yakup Avcı, Sıvastan Iffet Mer 
sin, Osman Aktan, Aydından Recep 
Gürkan, Turgut Arısan, Kemal Çe
ribaşı, Hasan Ataç, lçelden Mahmut 
Karaman, Erzincandan Celal Ozdil, 
Vandan Hüseyin Tuncer, Sinoptan E
min Erke, Edirneden Doğan Ontürk, 

Tarih - Coğrafya l(Tubu : 

Tarih, coğrafya grubu 102 kişidir: 
Ankaradan Melahat Doğulu, Fat

ma Arıman, Istanbuldan Sadiye, Sa
lahattin Kuray, Cemile, Mehmet Tur 
gut, Müveddet Okan, Bedia Ozer, Zi
ya Ozkaynak, Izmirden Musavver 
Unli.ısu, Hanife Ku, Sabahat Dincoy, 
Veli Artan, Mustafa Çankaya, Mus

Izmir, 6 (TAN) - Hususi mu}),a
sebe memurlarından biri müteah
hitler için hazırlanmış iki çek muh
teviyatını banakdan kendi namına 
alarak ~immetine geçirmek suçiyle 
yakalanmıştır. 

Halkapınar mensucat şirketi ka
\'ası da 8500 lira ihtilas ederek kaç
mış, fakat biraz sonra yakalanmış

tır. Her iki hadise hkkında polis ve 
adliye tahkikata devam ediyorlar. 

-0-. 
Teruel 
Taarruzu 
Püskürtüldü 

(Başı l incide) 
Saat 11 ,30 da Frankistlerin tayya

releri Alikant'ı bombardıman etmiş
lerdir. Bazıları çok kuvvetli olan 70 
bomba, Bcllavista mahallesine düş
müştür. 

250 kiloluk bir bomba, İngiliz kon~ 
soloshanesine isabet etmiş ve mühim 
hasarata sebebiyet vermiştir. 

Konsolos ağır surette yaralanmış
tır. 

Bir kişi öldüğü ve 11 kişinin yara
landığı anlaşılıyor. 

Londra hükumeti, Burgostaki A

janına Fr.anko hükumetinin ademi
müdahale tekliflerine cevap verme
diğini bildirerek, bu hussuta naznrı 
dikkatinin celpolunması için talimat 
vermiştir. 

Orman Yangını 
Sofya, 6 (Hususi) - Bulgar gaze

telerinin bildirdiklerine göre, Türk -
Bulgar hududu boyunda bir orruan 
yangını olmuştur. 

Yangını söndürmek için hudut ,.· 
varındaki Türk ve Bulgar ahali de 
büyük bir gayretle çalışmışlardır. 

Ateş, ancak dün tamamen söndü
rülmüştür. Türk arazisinde 15 bin 
dekar, Bulgar arazisinde ~e 6 bin de
kar orman tamamiyle yanıp kül ol
muştur. 

-0--

Yıldırım BeJ KiJiyi 
Öldürdü 

Varşova, 6 (A.A.) - Volini eya
leti dahilinde Horşof mmtakasmda 
düşen bir yıldırım, beş kişiyi derhal 
öldürmüş, beş kişiyi de ağır surette 
yaralamıştır. 

sel, Malatyadan Nazım Suner, Sala
hattin Topçuoğlu, Muştan Faik Er
baş, Rıza Dumlu, Mehmet Oztekin, 
Mehmet Gürsoy, Diyarbakırdan l''a
zıl Kaner, Karstan Mehmet Etili, 
Kastamoniden Osman Bozok, Hasan 
Altay, Hatice Ozge, Samsundan 0-
mer Çakır, Yozgattan Edip Otan, Ni
yazi Ulkü, Sıtkı Demir, Fahri Okay, 
Eskişehirden Muzaffer Plevne, Ziya 
Köken, Manisadan Necip Atay, Tur
gut Une.r, Orhan Edgüer, Hamit A
tacan, Safiye Kırkoğlu, Yozgattan 
Cemil Vural, Kütahyadan Saadet, 
Amasyadan Behçet Arpat, Kayseri
den Veli Gökçen, Elazığdan Necip 
Erdem, Ziya Ilter, Bilecikten Tevfik 
Erkal, Balıkesirden Mürüvvet Alp·!l', 
Ayşe Berktan, Antalyadan Rifat Sen
car, Konyadan Zekiye lzgi, Osman 
Zeki, Omer, Burdurdan Mahmut Sa
tiç, Kütahyadan Cevdet Anıl, Pakize 
Anıl, Artvinden Gafur Tanyal, Ço
rumdan Tahsin Aygun, Bursadan r't:'! 

lahat Ustar, Güzin Sönmez, Ali A
car, Recep Ozbozkurt, Edirneden 
Mefharet Barlas. 

tafa Bat, Kazım Ozer, Ahmet Ersoy, Fen bilgiai grubu : 
Hasan Evrenol, Ayşe Saadet, Aydın-
dan Hurşit Tı.izün, HulUsi Tanyeri, Fen bilgisi grubu 26 kişidir: 
Şefik Ergün, Nilüfer Borteçene, Sı- lzmirden Ali Istanbulluoğlu, Mani-

Hudutta Yine Şiddetli 
Bir Muharebe Oldu 

Tevfik oğlu Hasan Düztürkün ida
resindeki otobüs, evvelki akşam sa
sat 20.30 da Osmanbeyden geçer
ken sağ tekerleği birdenbire Yerin
den fırlamıştır. Otobüse bir şey ol
mamış, fakat tekerlek yerine takılıp 
da otobüs kenara alınıncaya kadar 
15 dakika tramvaylar işliyernemiş

tir. 

Nazilli, (TAN) - Belediyerni.dD 
76930 lira tahmin olunan 937 bÜ~ 
cesi, 72 bin lira tahsilatla kapatıl
mıştır. 938 biidcesi 93925 lira uze
rln<fe,n yapılmıştır. Bunun bir sebe
bi de, nüfusun artması ve inşaa111l 
çoğalmasıdır. 

Kı%rlorduya men&up tanklardan biri 

Kadın Yüzünden 1Cavga 
Fenerde otur.an Ahmet oğlu Nafi 

ile Çeşme sokağında oturan Kazım 
oğlu İsmail arasında dün kadın yü
zünden bir kavga olmuş, İsmail bı
çakla Nafiyi sol böğründen yarala
mıştır. 

Ayak Kemiği Krlldı 
Pangaltıda Kuyulu sokakta 31 nu-

Yeni Spor Sahası 
-Nazilli, {TAN) - Spor sahası. be" 

lediyenin verdiği iki bin lira ile, _., 
rafındaki tarla ve evler istimhik 0111 

narak, genişletilmiş bulunuyor· 
T .. ·yle urk Spor Kurumunun yardırnı . ' 
sahanın etrafına dıvar da çekilınıt 
tii. 

Sahanın küşat resmi, NaziUiniıl 
kurtuluş bayramı olan 5 Eylulde ya
pılacaktır. 

maralı evde oturan Fatma evvelki Yeni Pazar Yeri 
akşam saat 17 de Sokaktan geçerken Nazilli, ('l'AN) - Belediye, pa,.ı' 
birdenbire ayağı burkulmuş, sağ a- yerini çarşı içinden kaldırıp naklet• 
yağının bilek kerniği kırılmıstır. tiği yeni mahalde bazı tesisat vi.icıl" 

iki Par1t1ağı Koptu de getirmistir. Yoğurtçular ve y.t 
~ cılar için yapılan biiyük bir mağ,_ 

Şişlide Surat mensucat fabrika -1 ya yine belediye tnrafından masalal' 
sında çalışan a~~lele~en Yusuf oğ- ve s:ıtıcıların oturması için kanape". 
lu İhsan sol elını makıneye kaptır - ler konulmm;tur. Heyeti umumiiet' 
mış, ik! pa~ağt kopmuştur. itibariyle büyuk bir dersaneyi andı" 

(Başı l incide) 
Tokyo, 6 (A.A.) - Alman Büyük 

elçisi ile ltalyan büyük elçisi, ayrı 
ayrı Hariciye nazırı muavini B. Ho
rinuşi'yi ziyaret etmişlerdir. 

* Sırkecıde Çavdar sokağında ran bu yerde yiyecek maddeleri toS 
Mehmet Eminin çora~ fabrikasında ve topraktan kurtulduğu gibi Jı~ 
çalışan l5 yaşında Suleyman oğlu ve satıcılar da rahat rahat alış "'eril 

Çin tebliğine göre, Çin kuvvetleri Kamil sağ elini makineye kaptırmış, etmektedir. 
pazardanberi Susung'un şimali şar- bir parıtıağı kopmuştur. Belediye, çarşı ı·çı'ndekı' ma~.-
kisine takriben 80 kilometre mesa- ır; 
fede kain Tslyan - Şan'da demiryolu Yangın Başlangıcı ve dükkan sahiplerinin yaya kaldJ" 

Çin - Japon harbi 
boyunca Japon mevzilerine mukabil Çakznakçılardn Küçük yeni hanın rımlarını işgal etmelerini menetaı!f 
taarruzlarda bulunmaktadırlar. alt katında 1stavri oğlu Hürmüzün tir. 

Londra, 6 (Hususi) - Çin - Japon 
harbine ait gelen son malumata gö
re, Japonlar, bugün de Hankova doğ
ru ilerlemeğe devam etmişlerdir. J a
pon kuvvetleri, şehrin iki kıyısın
dan ilerlemişlerse de Çinlilerin mu
kavemeti kırılmamıştır. 

Pauır günü 1000 kadar Japon it- iskeınıe atelyesindeki talaşlar dün 
laf edilmiştir. Anevi merkezinden saat 15 de ateş almış, itfaiye tarafın- BİGADA: 
Şekiyang ve Kiyangsu'dan itibaren dan yetişilerek söndürülmüştür. 
Y h · ··ı d. u·· * Kalyoncuda Tarlabası apart -angçe cep esme mu ema ıyen m ~ . . 

tı rnanının 2 numaralı daıresınde oturan 
Nahiyede 
Bir Panayır 
Kurulacak 

him miktarda Japon takviye kıtaa S 1A "kl' Rac:it kızı Me h"d · · .. . . ~ b ha e anı ı ,. ı v ı enın evı-
gonderılmektedir. Dıger irtakım . resı· tuutQt'l'I t" ·1 k .. . N nın pence r .. uş, ye ışı ere 
berlere gore Hopey, Ankıng, ıııı- .. d .. ··ı ·· ıu··r . son uru muş . 
kıng, Yangşov, Şanghay ve Hsuşov. Haukeu'dan bilairlldiğine göre, Ja

ponların 26 bombardıman tayyaresi 

ile 27 avcı tayyaresi, saat 16,50 de 
Hankeu. tayyare meydanını şiddetle 
bombardıman etmişlerdir. 

daki Japon garnizonlarının mevcıdu 
azalmıştır. Çünkü Yangçe'nin tşağı Türk Dili Belleteninin Biga, (TAN)-Buraya bağlı Oi!!'e" 

toka nahiye merkezinde 12-a-'38 
Cuma gÜnü 'bir eşya ve hayvan ~ 
nayın açılacaktır. Dört gün d~ 
edecek o'an pannyınn sonuncu güv" 
bir de hayvan sergisi yapılacaktd' 
Sergiye kabul edilecek hayvanla~ 
evsafı, hakem heyetince tesbit olıJ"' 
nacak ve iyi hayvan yetiştirrniŞ <I' 

!anlara miikfıfat verilecektir. ttl 

Birçok noktalarda yangın çıkmış· 

tır. Civarda bulunan bir kasaba, a
levler içindedir. Facia kurbanları 

miktarının fazla olmasından endi~c 
edilmektedir. 

mecrasının sevkülceyiş mevziltri o
lan bu şehirlerdeki Japon kıt-4ltınm 
birçoğu halihazırdaki harekst cephe
sine sevkedilmiştir. 

Geçenlerde Çin bombarci•llıan tay
vareleri tarafından Hül<o"'da kull:ı
~ılmıyacak bir hale gctirilıniş olan 
iki Japon muhribi, taTTlir edilmek ü
zere Şanghaya gönderilmiştir. 
nıı ölçüyü bulmuştur· PeJtinden alı-

* ŞiŞmali Çinde çete faaliyetleri aza-
nan haberlere göre _JaPonlar tarafıo
dan yetiştirilen çın kıtal:ırı, çete 
muharebeleri yaPrnalc Üzere kaçmış
lardır. 

Hongkongdan verilen bir ha
bere göre, son günlerde Yangtse'nin 
~imalindeki mıntakada Japon kuv
vetleri ile Çinliler aralarında çetin 
müsademeler olmuş, neticede ikı Ja
pon mufrezesi imha edilmiştir. Bu 
müsademelerden birinde bir Japon 
yüzbaşısı telef olmuştur. 
======:::::::::=================================~~============= 
" Hamidiye 11 Gemisi 
Giresundan Ayrlldı 

Pos+o t.f Udürleri 
Arası11da Tayinler 

Giresun 6 (A.A.) - Hamidiye Ankara 6 C'ran muhabirinden) -
mektep gemisi komutanı yarbay Posta, telgraf \te telefon müdürleri 

Necati Özdeniz, dün saat 10 da dı- arasında Y&.Pılan değişiklikleri bil
şarı çıkarak valiyi, mevkii müstah- diriyorufl'l· 

kem komutanını, belediyeyi ziyaret Urfııya Mardin merkez şe.fi Zül. 
etmiş ve gemiye dönmüştür. Bir fü J\.rcan, Muğlaya Konya müdür 

müddet sonra da vali, komutan ve muavini ~ahmi, Siirde Adana pos

belediye reisi vekili gemiye giderek ta muavini Mehmet Medeni, Deniz

bu ziyareti iade etmişlerdir. Vali, liye Zonguldak müdür muavini Hak 
gemiden ayrıldığı zaman top atımı kl Tor-taı, Elazığa Erzurum müdür 

ile selamlanmıştır. muavini Rüştü Aydas, Amasya tel-

Öğleden sonra Hamidiye sporcula- graf işleri reisliği ~ube müdürlerin

rile Giresun sporcuları arasında tBY de.n ~ıza Önsul, Mersine Denizli 
ın·· Al ~ 

yare alanında bir kard~şlik maçı ya- Udiirü Vehbi tug, Burdura 

pılmıştır. 13Urdur merkez şefi Mustafa Gün-
Gece, Küçükyalı parkında beıedi- düz, Mersine Siird merkez şefi Kad

ye tarafından Hamidiyenin JtO~~- ri Dağıstan tayin edilmişlerlir. 
· JtiŞihk o,__ tan ve subayları şerefine ellı --

mükellef bir ziyafet verilrnişti;.· BANDIRMADA : 
Hamidiye bugün saat l O dil ıına. 
nımızdan ayrılmıştır. Bir Bahçıvanı 

Danzigde Bir panik 
Varşova, 6 (A.A.) - pün Danzig 

ahalisi arasında birk8 ç saat suren 
bir panik husule gelmiştir. Bıuıun se 
bebi, bir timsahın vıstul ll@hrinin 

"terese bir koluna atılmak u ~ar bir 

öldürdüler 
Bandır.ına, (TAN) - Buradan 6 ki 

lometre uzaktaki Gökrnan çiftliği 
d ki bahçen· · · civarın a ın ıçınde bulunan 

kulübede i:>.ir cinayet işlenmiş, bahçı 
van JJüseyın uyurken öldürülmüş
tür. 

Yeni Sayısı Çıktı 
İstanbul 6 (A.A.) - (Türk Dili) 

belleteninin 21-22 sayıları bir ara
da olarak satısa çıkarılmıştır. Bu 
sayılarda üçüncü Türk Dil Kurulta
yının ve Kunıltayın Giineş - Dil 
teorisi komisyonuna sunulan tezle
rin Fransızcaları da vardır. 

Bu sayılarla belletenin ucuncü 
abone yılı da başlamıştır. Ab~nele
rin on sayı karşılığı olan üç lirayı 
dağıtma merkezimize göndermeleri
ni dileriz. 

Belletenin birinci ve ikinci abone 
yılı sayılarından birkaçı tükenmiş 
kalanları da tükenmeğe yüz tutmuş 
olduğundan eksikleri olanların mü
raatlerini geciktirmemelerini rica 
ederiz. 

Kurumun biitün yayınları gibi 
Türk Dili - belleteni için de satış ve 
dağıtma merkezi İstanbulda Anka
ra caddesinde Ti.irk kitapçılığı li
mited şirketidir. 

---,0---
0rman Müdürü 

Yeni orman umumi müdürü Hüs

nü Yaman, şehrimize gelmiş ve dün. 

Deniz Ticaret müdürü Müfit Nec -

det Denizi makamında ziyaret et -
miştir. Hüsnü Yaman, bu akşam An
karaya gidecektir. 

Rıdvan Nafiz Şehrimizde 
Maarif müsteşarı Rıdvan Nafiz şeh 

rimize gelmiştir. Rıdvan Nafiz şeh -
rimizde yeni tedris yılı için yapılan 
hazırlıkları gözden geçirecektir. 

Buz için Şikayetler 

Bu panayırda, hol süt veren el t 
mandnlarla ıslah edilmiş kara sığı 
inekleri de te~hir edilecektir. 

---o~--

lzmir Hapishanesind• 

Okuma Kursunu 

Bitiren Mahkumlar 
İzmir 6 (Taa) - Hapishanede o., 

ma kurslarına devam eden 590 t!l,) 
kümun bugün vali, asker, bocalatlt 
Halkevi erkanı önünde şehadetna11'1"' 
leri dağıtıldı. Merasimden sonı' 
mahk(ımlar, bir geçit resmi yaptı" 
lar. rti" 

İzmir 6 (Tan) - Prağ ünive 
telilerinden• bir grup bugün şeJıli' 
mize geldi. 

Üçüncü U. Müfettif 
Şehrimize Geleli 

Üçüncü umumi miifettiş TalıS: 
Uzer, dün saat 12 de Karadenı~d d 
gelen denizyollan idaresinin GU~t' 
su vapurile Trabzondan ~ehrit111 

gelmiştir. 

Umumi müfetti~ kendisile göril~ 
şen bir muharririmize İstsnbı.l "f 
istirahat için geldiğiin söyle~ 
Doğu vilayetlerimizrleki kalkın 
faaliyeti etrafında da demlstir }{i: 
"- Doğuda, e\'velce baştadıgı· Havaların çok sıcak gitmesi hase

biyle şehrin bazı yerlerinde buzun 
narhtan yukagı satıldığına dair şi

kayetler yapılmıştır. Belediye ala
kadarlar hakkında takibata başlamıs 

~ 

tır. 

Şiıli Halkevfnde Toplantı 
!Sifli Halkevlnden: ' 

mız işleri tamamlamak için çaıı31; 
ruz. Bunun için bu kısımda bUY' 
bir faaliyet vardır. 

Son defa Maarif Vekili Sa!f et A~ 
rıkan da bu havalide tetkiklerd 
bulundu, ihtiyaçlarımızı yakınds; 
gördü. Bunların da neticelerinı b' 
lemekteyu. 

vastan Mehmet Günen, Ali Atalağ, sadan Zeliha Tamer, Eskişehirden 
Fehmi Karaküllükçü, Adanadan Bah Radiye Kasırga, Kütahyadan Fethi
ri, Erzin, Lütfü Başeğmez, Galip Giir ye Orgenç, Burdurdan Hüseyin On
dil, Balıkesirden Meliha Güney, Ali cül, Konyadan Saip Titiz, Antalya
Zengi, Iffet Karaman, Nezıhe Dür- dan Sacit !pekçi. Balıkesirden Halit 
der, Nigdednn Halit Arslan, Ekrem Ozel, Enver Pasinli, Ferit Engiver, 
Başer, Haydar Ataseven, Zonguldak- Adanadnn Sait Adsal, Sıvastan Şazi
tan Vural, Snbri Gültekin, Salih ye üzmen, Aydından Hüsnü Kara
Kansaran. Maraştan Oğuz OzavsP.r, kurum, Urfadan Ragıp Oncü, Çanak 
lspartadan Sadiye Dereli, Abdi DiK- kaleden Kazım Şerbetçioğlu, Tekir· 
men, Kırşehirden Hüseyin Günger, dağdan Hatice Teknel, Nadide Tüzü
Recep Okay, Arif Ozdoğan, Ziya A:.:- nalp, Saliha Kovankaya, Giresundan 
kaya, Meliha Güven, Ağrıdan Rızıı Nebi Kutluk, Çorumdan Halit B~y
Çallar, Muğladan Reşat Birol, Tekir- rak, Sinoptan Asım Aydın, Tokattan 
dağdan Mtihenna Unsal, AH Gurvı;. Nihat Bayrakçeken, Malatyadan A
Havva Sezgin, Neriman Tüzü~, ~a- manullah Boray, Bitlistcn Ahmet 
san Tüztin, Gümüşan~den Seydı <J;k- Coşkun, K.,caeliacn 
liirı..J6-.00--C'~t Onal, Tokn tian Ihsa1ii Jil Sami_,lt}Ol}: 1 .. 

sirkteki kafesinden ıcaçrnasıctır 

Birçok kimseler, Vistul'ilıı ~u ko
lunda banyo yapı)'9rlardı. l.Jzun sü
ren bir kovalamn n soııra timsah 
ele geçirilerek ~ ış oldu~ ı kafesi

:Maktulün parasını r-ald kl . 
~ ı an ve cı 

nayeti de bu ınaksatıa işledikleri an 
}aşılan Manyasın Ha- 1 k'. .. 

E ref ğl •uam ı oyun-
den. ş 0 ~ l-Iasan ve Bandırma-
lı Silleyman ısrninde iki b t 
ki! edilmişlerdir. ço an ev-

Türk harfieri inkı!Abının 10 uneu yıl. 

dönümü münasebctlle ağustosun 9 un
cu salı günü saat 17 de Halkl"\•lrnizde 
bay İsmail Hikmet tarafından (Türk l>i
li inkı!Abı) hakkında bir konferans ve 
Halkcvimlz cazının iştirakile bir de dan! 
lı çay verilecektir. Davetiyeler Halkevln
de dafıtılmaktadır. 

8. l•k Yarıovada 
Berlin, 6 CA.A.) - B. Bek, dun~,-

. tıt• at 19 da Oslo'dan buraya gclmıŞ t• 
Mumaileyh. derhal Polonya sefare 

0 hanesine gitmiştir. B. Bek, saat 2a.3 

da Varşovaya hareket etmiştir. 
y v, ıı. .oır .. " 6 , ne..;rö ·· üI 
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7. 8. 938 

BULMACA İstanbul Ikinci tfl Memurlu
ğundan: Kurtuluşta Tepeüstünde Ağ
niyadi Apartımanının 9 uncu daire
sinde oturmakta ve Sultanharoam 
Suraski mağazası karşısında Altın 

Makas mağazasında çalışmakta olan 
Kostantin Grizagoridis iflas etmiş ve 
iflası 1 - 8 • 938 tarihinde açılıp tas
fiyenin adi ~kilde yapılmasına ka
rar verilml olduğtindan: 

l"-"T=-i--,. 1 - Müfiiste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların aln
caklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde 2 ci iflas dairesine ge
lerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulasaları ve saire) 
asıl veya musaddak suretlerini tev
di eylemeleri. 

5 
ı-,--..-To'--.....,; 

8 
'1 
8 

l 

2 
3 

• 
6 

6 

1 
8 

9 

2 - Hilfıf ına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak üzere müfli
sin borçlarının aynı müddet içinde 
kendilerini ve borç.larmı bildirmele
ri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundn
ranlarm o ll'lallar üzerindeki haklan 
mahfuz kalmak şartile bunlan aynı 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul maze
ratleri bulunmadıkça cezai mes'uli
yete uğrayacakları ve ruçhan hakla
rından mahrum le.alacakları. 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya: 
1- Bahardan sonraki azat 2- Ferdası 3-
VesUe, bahane; mani, engel. 4 - Bir ge
l!ıicl tabiri. 5 - Gözil pek, işaret nida
gı, )'ayla atılır. 6 - Bl r hece, elekten ge
tirir, bir hece. 7 - Kurum, bazı yemek
lere konan bir cins salça. 8 - Orta okul
la üniversite arası. 9 - Bir nakil vasıtası 
lQ - Bir hayvan, Anadoluda bir ıehir. 

4 - 15 - 8 - 938 tarihine mfü;adif 

pazartesi günü saat 11 de alacaklı.._ 

!arın ilk içtimaa gelmeleri ve müflis 
ile müşterek borçlu olanlar ve kefil
lerinin ve borcunu t~keffi.ıl eden sa
h kimselerin toplanrl'\ada bulur.ma
ga haklan olduğu ilan olunur. 

Naf~ Vekôletinden: 

Yüksek Mühendislere: 
3077 sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna g~e mü • 

hendis veya mimar ünvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatııameler 
yüksek mühendis veya yüksek mimarlık ünvaniyle verilecek ruhsatna
meler hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren en Ç(lk al
tı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatnemeleri ye
ni ünvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde bulunduklarından ha
iz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte Vekaletimize müraca-
atları ilan olunur. (5147) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
"Poli Kollejine ıiriı şartlarının ana hatları,, 

1 - Orta tahsil diplomasını almış bulunmak, 
2 - Ana ve babaları Türk olmak, 
3 - Kendilerinin ve ailelerinin,geçmişte ve hazırdaki ahlAkt durum

ları mazbut olduğu, fena itiyat ve huylu olmadı ı, zabıta4 tahkikatile 
:nıaşılmak, 

4 - Beden teşekkülAtı düzgün olmak, vücudün harici kısımlarında 
aUrneti farika teşkil edecek yanık, kesik, yara, bere ve kellik eserleri ve 
dilde pelteklik ve kekemelik bulunmamak, 

5 - Sağlığı iyi olduğu, tam teşekküllü hastahane sıhhat heyetleri 
rıporile anlaşılmak, 

6 - Mazeretsiz olarak, bir yıl tahsilini terketmiş bulunmamalc, 
7 - Yapnı büyültmüş veya küçültmüş olmamak. 
8 - Talibin ana, baba, veli ve ya vasisi tarafından, noterlikçe ınu

saddak taahhüt ve kefalet senedi verilmek, 
9 - Bu yıl kollejin birinci sınıfına alınacakların yaşları; 15 - 19 

ve bu Yaşlara gö,re de boy ve ağırlıkları arasındaki farklar: 

_Yaş Boy Ağırlık -ıs ı,54 
16 1.59 
17 1.63 
18 1.65 
19 1.66 

43 
49 

57 
58 den ibarettir. 

Talebenin giyim ve yiğimi devletçe tcnıı ıo - Kollej parasız yatağıdır. 
n edilecektir. 

ltada~ollcj Teşrinievvel başında açılacaktır. Müracaatların 15 Eylüle 
V Yapılrnış olması şarttır. 

h'ilra Ukardaki şarıları haiz bulunan isteklilerin; fazla izhaat almak ve 
!ille ~aat Usulünü öğrenmek üzere mahalli Emniyet Müdür ve amlrle-
~urrnaları laımdır. (2804) (5053) 

lstanb 1 N f M .. d .. ı·· .. ·· d 
31 u a ıa u ur u9un en : 

de cks·i 8 • 938 çarşamba günü saat 15 te lstanbulda Nafi Müdürlüğün
'fiikse~ trıı.: komisyonu odasında (14062,50) lira keşif bedelli İstanbul 
1J. kap lı~ühendis Mektebi pansiyon binasında yapılacak mutbak tesisa-

~ ak Zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ıtarıı.eıeu 

1 
aveıe, Eksiltme, Bayındırlık işler-i genel hususi ve fenni şart

Söruıec~ ~roje, keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
~ tır. 

1s~~akka~ teminat (1055) liradır. 
iş Yapt; lilerın teklü mektupları veen az (11000) liralık bu işe benzer 
Ve 'rica kına dair Nafia Vekaletinden alınmış 938 yılına ait ehliyet 
günu satet Odası vesikalarını havi kapalı zarflar 31 - 8 - 938 çarşamba 
----::4 de kadar İstanbul Nafia Müdürlüğüne vermeleri (5098) 

ko~~:nbuı Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
lia Yonundan : 

körnürüY~arpaşa Numune hastahanesinin Azı 600 Ton çoğu 700 Ton KoK 
lan eksi: e az.ı 300 çoğu 400 Ton kıriple kömürü için kapalı zarfla yapı
zarna ek t?'ede teklif edilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden kapalı 

1 sıltnıeye konulmuştur. 
da fsta~ ~kslltme 10 - 8 - 938 çarşamba günü saat 11 de Cağaloğlun
komisyon: Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 

2 _ a Yapılacaktır. 

tonu ı274 Mkuhıunmen fiyat: Kok kömürü için 1724 kıriple kömürünün 
uruştur. 

3 - Muvakk 
4 Ş .at _saranti: 1287 lira 30 kuruştur. 

5 = i ;r~n.am"ı ~72 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
nund si e lıler carı seneye ait ticar~t odası vesikasile 2490 ıtayılı ka-

a yazı ı belgeler b · b k ve u ı~e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
tan a mektubu ile birlikte teklifi havi zarfları ihale saatinden bir sa-

il evvel komisyona vermeleri. (4669) 

TAN 

Dev\et Demiryo\ları ~e · Lim~~\ari · ış\etme . U. idaresi' !\anları 
Devlet Demiryollan 3 üncü İşletme Müdürliliünden: 
Muhammen bedelleri lle bulundukları yer, miktar ve vasıflan aşağıda 

yazılı ihzar edilecek balastlar 18/8/ 938 perşembe günü hizalannda yazılı 
ııaatlerde Soğucak civarındaki 4000 metre mikabı açık eksiltme ve Yenl
köy civarındaki 6000 metre mikabı kapalı zarf usulile Balıkesirde 3 üncü 
İşletme binasında eksiltmeye konmuştur. 
~u işe girmek istiyenlerin yine hizalannda miktarları yazılı muvakkat 

teminat vermeleri ve: 
1 - Kapalı zarf isteklilerinin 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesika

ları"' Resmi Gazetenin 1/ 7/ 1937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında inti
şar ed~n talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklü mektuplarını 
muhte\>i zarflannı saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. 

2 - Açık eksiltme isteklilerinin ~anunun tayin ettiği vesika ve beyan
nameleri:,le saat 16 ya kadar Komisyon Reisliğine müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Balıkesride 3 üncü İşletme Müdürlüğiinde Yeni-
köy ve So~cak is asyonlarında parasız dağıtılmaktadır. "4890,, 
Bala~dın bu. "-~ilo- Cinsi Miktarı l\luham- l\funk- İhale 
lundu~u yer ınetrcsi metre men he- kat temi- saati 

Mlktıbı deli nat 

Yeniköy elvan 258-268 Yarma ve o- 6000 
caklardan 
küskü ile 

So~ucak civarı 20'\.215 Yarma ve o- 4000 
caklardan 
küskü ile 

Sıvas C. H. t-. Baıkanhğından: 

Lira lira 
6000 450 

4000 300 

15 

16 

ı - Sivasta Cum\uriyet meydanında yapılacak halkevi binası pro
jesinin tanzimi l müs~bakaya konulmuştur. 

2 - Bu bina için lı;o ila 200 bin lira sarfedileccğl tasavvur ve 
tahmin tdilmiştir. 

3 - Müsabakaya lştir'k etmek isityen zevat Güzel sanatlar akade
misinin ehliyet vesikasını ve tavsiyesini hamil olınalan şarttır. 

4 - Proje 15 teşrinieVVfi\l 938 tarihinde Sivasta C. H. P. başkan
lığına tesliın edilmi§ bulunma~ şarttır. 

5 - Sina mahallini görme\: veiklim şartlarını anlamak için Sivasa 
gelmesi mecburi olan talip mimaı- ve mütehassısın azimet ve avdet ücret 
leri Sivasta usviye edilecektir. 

6 - Proje için lazımgelen şa~name ve arsa plAnı C. H. Partisinden 
meccanen verilecektir. 

7 _ Nafia vekaletince birincili~'il ]<abul ve tasdik edilecek proje 
sahibine 3500 ve ikinciye 800 lira veri cektir. 

s _ Talip 0\an1arın Sivas Cumhu ·yet Halk Partisi Başkanlığına 

müracaatları IA.zu11dır. (5036) 

Erzincan Belediyesinden: 
Erzincanda otuz bin lira keşifli bir sebze ali yaptırılacaktır. Bu halin 

inşası için evvelce münakasaya konulmuş olalı müddet içinde talip zuhur 
etmediğinden bugünden itibaren pazarlıkla alesi münakasaya konul
muştur. İnşaat pazarlılt hitamında başlıyacak v 939 senesi Mayıs gayesin 
de bitecektir. Yapılaca~ halin bedeli müteahhlcl,ın alacağı istihkak rapo
ru üzerine tediye edilecektir. (4859) 

Devlet Basımevi "Direktörlüğünden : 
Basımevimizde götürii olarak elle kitap formaı, kırdınlacaktır. Bu 

işi yapabileceklerin Direktörlüğe müracaat etmeleri. (5106) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünde.ı : 
Devlet Basımevinde me'<~ut kırma m~lt üzere iş-

çi alınacaktır. Kırma makiııt.Sinde çal -; Din .. ktör-
Hii< 
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Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden: Mahkememizce tereke
sine vaziyet olunan ölü Şerefin mu
tasarrıf olduğu Cerrahpaşada Ahmet 
Kethüda mahallesi Külhan !>Oknk es
ki 13, yeni 19/ 21 No.lı hane mo. bah
çe ile Üsküdarda Kısıklıda Bulgur
lu mahallesinde Aygıroğlu sokağın
da 12 mükerrer No.lı hane mahke
memiz tarafından açık arttırma su
retile satılacaktır. Cerrahpaşadaki 
hane maa bahçenin kıymeti 1208 li
ra ve Bulgurludaki hane maa bah
çenin kıymeti de 866 lira 50 kuruş
tur. Açık artırma rrfüddeti bir ay-
dır, ihalesi 15 - 9 - 938 günü saat 10 
da Fatih Sulh Üçüncü Hukuk mah
kemesine icra kılınacak ve loymeti 
muhammenelerini buldukları tı:ı.k
dirde taliplerine ihale olunacaktır. 
Yevm ve vakti m.eikurde bütün m i
rasçıların veya kanuni mümessille
rinin vesair alakadarlarının hazır 
bulunmaları için işbu ilan tebliğ 
makamına kaim olacaktır. Talin o
lanlar kıymeti muhammenelerlnin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak-
çesini depo edeceklerdir. Gayrimen
kuller üzerinde gayri müseccel aynı 
hak iddia edenler 20 gün zarfında 
müracaat ve tescil etmezlerse paro. 
paylaşmasından hariç bırakılacaktır. 
lhale bedeli peşin alınacaktır. Satış 
gününe kadar işlemiş vergi vcsair 
tekalifi eski sahiplerine aittir. 20 se
nelik Evkaf taviz bedeli ve tellfıJiye 
ve ihale pulu müşterilere ait olup 
peyinden rücu edenler hakkında tek
rar müzayedeye konarak noksan be-
delle ihalesi lazımgeldikte farkı fi
yat müşterii evvele ait olacaktır. 

Fazla malômat almak istiyenlerin 
mahkeme kalemine müracaatleri lü
zumu ilan olunur. 

Birinci Sınıf Aıçı 
Alafranga ve alaturka bilirim. 

Bonservislerim vardır. Beyazıt As
keri Kıraathanesinde Aşçı Ali Usta. 

KAYIP: içinde 30585 numaralı nü
fus vesikamla on beş lira bulunan 
cüzdanımı kaybettim. Vesikanın ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Küçük Bebekte 69 sayılı evde Rus
yalı Ivan Butko. 

. in hisarla; Umum Müdü;lüijü · ilCinlaf'jO:· ·· 
. . 

I - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Eruzurum, İz
mir, Konya, Akhisar~ Afyon ve Yalova İdareleri için İdaremizce kabul 
edilen tipler dahilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 par 
ça eşya kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 30776lira 61 kuruş ve muvakkat teminatı 
2308.25 liradır. 

III - Eksiltme 22 • VIIİ - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.53lira bedel mukabilinde her gün İn
hisarlar Umum'"Müdürlüğü Levazımve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve 
İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iŞtirak etmek isti)enlerin şimdiye kadar en aşağı 
yirmi bin liralık bu gibi işleri muvaffakiyctle yapmış olduklannı gös
terir vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek mukabilinde bir 
ehliyet vesikası almaları la~ımdır. 

Vl - Mühürlü teklü mektubunu, kanuni vesaik ve V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikası, 7o 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç 
saat 10 na kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına mak 
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. • • _ . (5105) * * * •ıww•r 

1 - Şartname ve projesi mucibince Eskişehir baş müdürlük bi
nasında yaptırılacak kalorifer tesisatı işi açık ekslitmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2833 lira 49 kuruş ve Muvakkat teminatı 213 
liradır. 

3 - Eksiltme 22 - 8 - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
13 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. · 

4 - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar U 
Müdürlüğü Lcvaz~m ve Mubayaat şubesiyle Eskişehir Başmüdürlüğün· 

den alınabilir. 
5 - İsteklilcrP kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 gü

venme paralariyle bıriikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukar 
da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5181) . . . -··· 

I - Şartnamesi mucibince 50 lik 50.000 adet tuz çuvalı pazarlık 

usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beheri 23 kuruş hesabiyle Ü500 lira ve 

muvakkat teminatı 862 liradır. 
III - Eksiltme, 12 - vıtt - 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 

10.30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat. Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilim 
olunur. (5129) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Miktan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Lira Ku Lira Ku 
8400 Yün Çorap İpliği 21.000 00 15i5 

1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 8400 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedik Paşadaki Jandarma satın alma ko
misyonunca 8 Ağustos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltme
sile satın alınacaktır. 

2 - Nümune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görü
lebilir. Veya bedelsiz aldırılabilir. 

3 _. isteklilerin şartnnmeslne ve 2490 saYJlı knnunun tarifatına 
tanzt ~ teri kapa ı ı 

• 
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., I Z Amerikan Kız Koltji 
ft K 1 S M 1 : Aroıvutköy. Ttl . 36.160 • 

Robut Kolej• ERKE ., IC ISM I 
Btbck. Ttl. 36 ••• 3 • ft 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya FranSt%ca ihtiyari olarak mütehassıs 

muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatı
lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve etkek beden terbiyesi ve ııporlar talebenin bedeni tekemmülU-

nii temin eder. Lise kııımı derslerine munzam olarak ticaret· dersleri gö~terilir. 

MÜH ENDiS KISMI Ameli ,.e nazari usullerle elektrik, makine v Nafıa mühendisi yeti~tirir. 

KAYIT GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Agustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
'l Eylülden sonra her giin. 

Fa•la malumat icin mektunla '-'f'va hiuat miiracaat edilebilir. -

SAC BOYALARI JUVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi \'erir 

Sabittir. sıhhi ve zararsızdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Bevol!lu - fstsnbul .......................................... 
Arada Büyük Fark Var 

Pertev çocuk pudrası. şimdiyP. kadar hiçbir benzeri tarafından tak· 
1 lit edilmemiştir. Bu pudranın. en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cilt

leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

P RTEV ÇOCU p RAS NI 
Şişman vUcutlil yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün il· 

tivalarında ve koltuk altlannm ptşiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

DÖKMf BORU 
FABRİKASI 

ISTAN BIJ L-.şişu-Hanımodlu "~2t ·23 
TELı40291 

1 
• 1 

FIAT: 151 kuruş 

TA TKO Ş;rketinden : 

' 

MAFSAL AGRILARI 

Çok müthit anlar geçirtir. Fa
kat bir tek kqe GRlPlN aJ. 
ma1da., bütün tiddetine rağmen 
romatizma ağrıaını çabucak ain
dirmek ka.bildir. 

Çünkü hususi bir tertiple yapı
lan GRIPIN kaşeleri en muannit ağ-

rılHıG uRndi gcçirir.

1 
Hızır gibi imdadın1za yetişir, ağrıla
rınızı, acılarınızı defeder. lcabında 
günde 3 kaşe alınabilir. ismine dik· 
kat. Taklitlerinden sakınınız. Ve 
GRIPIN yerine başka bir marka ve
rirlerse şiddetle reddediniz. 

RADIO 
EDISSON 

Müessesesi 
Beyoğlu latikli.l caddeıi No.34 

iHTiRA ILANI 
"Topçu malzemesi" hakkında 

istihsal olunan 30 Birincikimun 
1934 ,günlü ve 1886 sayılı ihti
ra beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahare devrüfc
rağ veya icar edileceginden ta
lip olanların Galatada İktısat 
hanınd::. Robert Ferriye müra
caatları ilan olunur. 

• Diplomah Mühendis 
Su, yol ve şimendifer tesisııtl 

inşaatında tecrubeli ve diploıfla· 
lı bir mühendis kendisine me''ki 
arıyor. Alakadarların (Milhen
dis) rumuzile I:stanbul l ~ No. 

posta kutusu adresine nJüraca
atlcri .. 

Istanbul 3 üncü icra memurluğun
dan: Dairemizin 936/ 3438 sayılı dos
yasile mahcuz olup saıılrnasınn ka· 
rar verilen pelerin hall.~de başı ar
kada ı tilki ile iki ff'Ustekil tilki 
l inci açık artırması 9 - 8 • 938 salı 
günü saat ı O dan. ıo,:10 a kadar mu-
hammen kıymetin ~ 75 i bulm;\dığı 
takdirde 2 inci artırtnası 13 • 6 - 1938 
Cumartesi günü ıyni saatlerdE> Is
tanbulda Mahn"ııtpaşad:ı Kiırkçü 
han kapısında i~fa edileceği ilan o-
lunur. (9489) 

ihtira llônı 
"Zehirli gıııdan korunma pence· 

ıe ve kapılof1u hakkında alınmış o
Jan ı HazirJJn 1936 ve 2117 sayılı ih

tira beratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devrüferağ veya i· 

car edileceğinden talip olanların Ga
lata 'da; 1ktısat hanında, Robert Fee
ri'ye rnilracaatları ilan olunur. 

sııllibi ve umurni neşriyatı idare 
eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze

ıJt ve Neşriyat Türk Limited 

"ti. Basıldığı Yt-r TAN Matbaa~. 

7. 8. 938 

Bundan Sonra Kadınlar için 
Ayın her biribirinden farksızdır. 

.. .. 
gunu 

FEMiL İcad edildikten sonra birçok üzücü 

meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

FEMİL. 
Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kul 
}andıkları bez ve pamuk tamponların 
fcliıket yuvası olduğunu öğretmiştir. 

F EMİ L 

FEMİL 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur. • 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül 
hastalıklarından kurtarmıştır. 

FEMil 
En ince elbiseler altında ve dar ma· 
yolar içinde bile sezilmiyen gayet u
fak, sıhhi , yumuşak, mikrobsuz, el 
çantalarında taşınması kolaydır. 

ve 

BURUŞUKLUKLAR-1 AN 
NASIL KUR ULDUM? 

ve 10 yaş daha genç 
nasd göründüm ? 

Paria'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ıayanı 
hayret tebeddülü 11aad temine muvaffak olduğunu aniatıyor: 

Bir ~ıı kendime aynada bakar
ken AJCendi kendime söylendim· 

"Azitern, sen artık ihtiyarlamağa 
ba~ıadın! .. ,, gözlerim ve ağzım et

r8tında küçük çizgiler ve alnımda 
derin buruşukluklar gördüm. Da· 

ııa sonra tesadüfen cild unsuru <>
Jan Biocel Tokalon kremine ait bir 
ilan okudum ve çok düşünmeksi

zin sırf merak saikasile tecrübeye 
karar verdim. Tasavvur ediniz ki 

on gün kadar sonra arkadaşlarım, 

taze ve beyaz tenimden dolayı be

ni tebrike başladılar. Ben de hay

rette kaldım ve bundan secaretl~ 

nerek tecrübelerime devam eltim. 

REFİK HALI DİN 

Alti hafta nthayeftnde Mtl!i~ 
ve buruşukluklanm tamanvın ~ 
boldu. ··~• -··ıı..,. • <d 

MUHIM: Herüpm,..ınwplMI 
evvel cild unsuru olan pembe reıı

gindeki Tokalon kreı:nhıt tunar 
nız. Terkibinde gençllğin tablt ur 
suru olan Biocel vardlr. GündiZ 
için de beyaz renkteki (Yajsrl} 
Tokalon kremini de kullanınız .P 

bu suretle cildi siyah benlerdll 

ve gayri saf maddelerden kurtarr 
ve açık mesameleri sıklaştm· 

Muvaffakiyetli semereler garant"' 

dir. Aksi takdirde paranız iaC-? 
edilir. 

HATIRALARI 
Bugün çıkan Modern Türkiye Mecmuasında çok kıymetli edit 

Refik Halid'in ikinci yazısını muhakkak okuyunuz. 

Bu sayıda bund~n başka: Zümrüt Hatay, Romanofiar nasıJ öldt 

rüldüler. Yamyamlar diyarında, Vakai Selimiye, Ege Mitolojisinin gü 

zel menkıbeleri, Londra seyahat notları, Olta ile levrek tutmak, Şirket 

Hayriyenin 76 No. lu vapuru, Hikaye, Genç istidatlar Ankara Çubul 

barajında, Plajda nasıl giyinmelisi niz ve Hristantos romanı gibi çoli 

/~ 

kıymetli muharrirlehin fevkalade nefis yazılasını ihtiva etmektedir. \ 

iktısat Vekaleti iç Ticaret Umum l\fiidürlüğündcn 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiye 

de çalışmasına izin verilen ecnebi şirkeOerinden "Dı Gudyir Tayr en 
Raber Eksport Kampini,. şirketi bu defa müracaatla şirketin Türkiye! 
Umum Vekilliğine Koni Hulberg (Conny H.oulbeng) in tayin edildiğin 

bildirmiş ve limmgelen vesaiki vermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek ka 
nuni hükümlere muvafık görUlmüş olmakla ilan olunur. 

Fizii .- C bir • H nd s • Kiınvo • Liıon 
Olgunluk ve bulun 1.K.MAL dersleri her gun her saat verıuyor. 

(Çemberlitaş karşısında Yabancı Diller ve Riyaziye Kız - Erkek okulu) 
Bir kaç derste müşküllerinizi giderir, tediyat haftalıktır. 

Asfalt Münakasası 
Atatürk Heykeli lnıaat Komisyonu Baıkanhğından : 

1 - Heyk~l dikilecek yerin etraf bulvarları inşaatında kullanınsJC 
üzere 25 ton Asfalt satın alınacaktır. 

2 - Asfalt Manisa istasyonunda tesellüm edilecektir. Beher tonı.ı· 
nun muhammen kıymeti 85 liradır. 

3 - İhalesi ağustos 13 üncü cumartesi günü saat 11 de Marıi59 

Vilayet umumi meclis salonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 160 lirad ı r. 


