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de::ıkı::·:Vtidat Nedim Tö- AVAM KAMARASJNDA 
rü turizm Bürosır Şefi yapmak- 1 1 

H k • • 
ıabuprensibitamölçüiletatpik . ngı· ı·z . . u·· Umetının 
etmiŞtir. Vedat Nedim, içinden 
·dalına· enerji, şevk,· heyecan ta· · J s • • ·:: ~: :rvs:ı~ .~:~!ek .. . . sj>anya ıyasetı 
saha d~ hiç şüphe · y~kki, ıu.:. : ş.ı·d~etle Tenkı·t Edı.ldı· rizm bürosu reisliğidir. Ttitizm 
işi, Vedat Nedini için · ~defa bi-
çlmiş kaftaridır. ·zaten Matbuat . Bir Mebus~ "Silôhlanmak lgin Yüzlerce Milyon Sarlet ' 
.Umum Müdürü iken ~e 'iısıl va- tiğimiı Halde Frankoya Bile Söz Anlatamıyoruz,. Dedi 
zifesinden ziyade turizm büro- .. • · · uv· d-ır . · ·Londra, 24 CHususU - Avam Kamarası dun ıkinci 
.su reıs gı yapmı~~ •. · 1 ·ı· ·ı · ı · · k " · 'defa ispanyada bahrllan ngı ız gemı erı mese esını O• Turizm işi, . ilk biıkışta zanne- nuımuı ve bu münasebetle de hararetli bir münakaJa 

dileblleceğinden çok geni§ bir vuku bulmuıtur. 
sahadır. Mesele birkaç Avrupa dilin- · . . • b d 
d enkı . '. li · al 1 b t Mister Chamberlain hükCımetın sı tayyare karargahlarını bom ar ı-e r ı ve resım ns e er as ıra- . , : . 
rak ecnebilere: "Buyurun, bizi görmi- yasetini değiştirıniyeceğinı, fakat mania mukabele cdebileceğını, bun-

li :B· d- · tiri B" • • Burgos hükCımetinin tam izahat ver- dan bir harp çıkarsa harbin Franko- f 
yeligeikl~· . ız~ ovızCage 1 bnit.' tarızımih ç: miye davet 'edileceğini, bu izahat a· ya inhisar edeceğini, çünkü Başvekil 
§it ınumız var. n ı mu . . · d I ı ı 'lt ·· 

i h 1. d 1 k tim" B k' lındıktan sonra f3urgosta İngiliz ajn- sayesın e ta ya - ngı ere muna-
zes a m e mem e e ız var. a ır, . . d' . 1 ~ 1 . d · ı.:ı· .. · ~!"nffiM-1.~ --ım~ ~ mnm aih'ılarak vazıyctın ken ısıy e se t erı "";;JlZC wıınn .~.m11 
~E; ___ .. uttre' aeguaır. 'J.lırızfu da- ~·~un"""3uytt!D~~ u yıc bır ıuırbe ışwra ı uşunı.ilmı-
vası ecnebilere ait bir iktısadt mese- Amele lideri Atli söylediği nutuk yeceğini söylemiştir. 
leden evvel bize kendimize ait bir i . ta İspanya kara sularında batırılan Loyd Corc ta Majurkadaki tayya-
timai meseledir. ç gemilerin meşru ticaret yaptığını söy re karargahının bombardımanı üze-

H h d t ğ klıl _ ledikten sonra Ingiltere hükumetinin rinde ısrar etmiştir. 

h t alyat mıh~ a okrka··ıç~ . P
1 

r ıgı~ı Balear adalarından gelen bu hücum- Başvekil ademi müdahale siyase-
a ır a an ırço o u ız er var kı, 1 b d 

b. . b 1 _ .. _ ara u a aları abloka altına alarak, [Arkası- Sayfa 1o sütun 2 de] 

Orgeneral Asım Gündfiz Antakyndn askeri mihmnndarilc görlişürken f FOTO TAN ) 

AllTaKyıt, 4 l Hususi surette gönder- cağı 9ünün arifesini yaJamaktadır. Bu · 
diğimiı arkadaıımııdan) - Salôhiyet· suretle fesat, tahrik ve tedhiş yüzünden 
tar bır membadan öğrendiğime göre, inkıta eden intihabat, Türk ve Fransız 
Türk • Fransız askeri konuşmaları çok askerlerinin müştereken temin edeceği 
müsait bir safhaya girmiı bulunmakta hürriyet içinde yeni baştan yapıla· . 
ve Hatay, 'Türk askerlerinin ayak basa· caktır. . T angüner [Arkası: Sayfa 10, sütun ı deJ ızım un ara gozumuz alışmıştır. · ' 

~:! ~:!::~ ;:~
1

:; ;;::~::ad~: =-----------------------------------.. ! Hatay Türk Askerini Bekliyor 
~=r.~::t:~~~b~i~~ı~m:::r~:: Dünkü Topçu Atışları 
yetlerimizi unutabilir ve bu ihmal ve 
müsamahamıza bakarak bizi kendin
den başka ve geri bir alem diye tasnif 
etmek hakkını nefsinde görür. 

Bu gibi izleri bir an evvel ortadan 
kaldırmak, kendi hayat seviyemizin 
yükselmesi ve rahatımızın temini ba
kımından da, harice karşı şeref ve iti
barımızın yükselmesi bakımından 
da mutlaka lfızımdır. · · 

Böyle bir işi süratle başarmak 
için fevkalade mahiyette saik

lere ve amillere ihtiyaç var. işte tu
rizm işi, bu yolda ,o;aiklerle ve tenbih 
edici amillerle dolu bir sahadır. Bizi 
gönniye gelecek ecnebilere, milli şe
ref ve haysiyetimize layik bir şekilde 
görünmek gururu her Türkte vardır. 
Turizm sahasına girer girmez bu gu
rur harekete geçecektir. Hayatımız
daki bir çok fena izleri kaldırmıya, 
bir ÇQk gerilikleri çarçabuk tasfiye 
ctmiye kendimizi adeta mahküm et-
lrıiş olacağız. . 

İşte Vedat Nedim, turizm davasını 
bu genişlikte görecek, bu kadar geniş 
bir mücadeleyi hareket halinde bu
lunduracak, bütün alakalılarla müs
bet bir iş birliği kuracak ve neticede 
davayı başaracak bir adamdır. 

Vedat, işe başladıktan sonra eski 
gazeteci arkadaşlarına gönderdiği bir 
tamimde en büyük yardımı kendile
l'inden beklediğini söylüyor. Bu gö
l'\iş ve düşünce çok haklıdır. Turizm 
?rıoselesi, yalnız birkaç otelciyi, bir
ltaç garsonu, bir, iki belediyeyi değil, 

[Arkası: Sayfa 10, sQtun 8 da) Atışa hazır lanan bir top 

Maltepe Atış 
Ol<ulunda Büyük 
Talimler Yapıldı 

Dün sabah Mal tepedeki · topçu a
tış okulunda büyük atış talimleri ya 
pılınıştır. Atışlarda İstanbul komuta 
nı Korgeneral Halis Bıyıktay, topçu 
müfettişi Tümgeneral Halil Kemal 
Koçer, Sclimiyc Tümen komutanı 

Tümgeneral Osman Tufan, Çatalca 
müstahkem mevki komutanı Tuğge
neral Vehbi ile İstanbul garnizonu -
nun büyük rütbeli kara, deniz ve ha
va sübayları hazır bulunmuşlardır. 

Atış için sabahleyin saat 7 de bü
tün hazırlıklar bitirilıniş ve tatbi • 
katta vazife alan komutanlar ve kı
talar yerlerini almış bulunuyorlar
dı. Atışın yapılacağı 6 kilometrelik 
saha dahilinde gözetleme yerleri ile 
top mevzileri gizleme tertibatı a
raziye uydurulmuştu ve yerleri hiç 
bir suretle belli olınıyacak tarzda ha 
zır lanmıştı. 

Saat 7,30 dan itibaren atışın idare 
olunacağı baş tabiyeye seyirci subay 
lar gelmiye başlamışlardır. Buraya 
atış olduğunu gösteren bayrakla tuğ 
ve alay gözetleme yerlerinin mevki
ini gösteren flamalar direğe çekilmiş 
tir. Saat 9,30 da İstanbul komutanı 

(Arkası: Sayfa 10, sntun 3 deJ 

Hataya Gönderdiğimiz Foto Muhabirimizin Resimleri 

Halkı Tlirklük aleyhine teş\'ik ederek kan ıklık çıkaran Usbcci ,.e Ale\'1 
şefleri tevkif edildikten sonra 

Antakya, (hususi surette gönder- süslü-.. Caddeden bir otomobil geç
diğimiz arkadaşımızdan) - Bütün se, herkes yerinden fırlıyor. Orgene 
Hatay Türk ordusunu bekliyor. Her .ral Asım Gündüz şiddetle alkışlnnı• 
tarafta sorulan sual budur: H Ik h d b - ··k 

A k H t ir. yor. a , onun şa sın a uyu - s er ne zaman a aya g ı-

yor? .. Bütün çarşılar, d•ükkanlar bay Türk ordusunu selamlıyor. 
raklarla, Atatürkün resimleri ile (Arkası: sayfa 6, sütun ı de) 

Y ananAdliyeSarayının 
Molozları Kaldırılıyor 

Milli Emlak Müdürlüğünün Hakkı Müruru Zamana 
Uğradığından, Bu işi Üzerine Alan Müteahhit Hikmet 
Üstündağ Sadece Yerdiği Depozito Parasını Kaybet
mekle Bu işi Yapmak Mecburiyetinden Kurtuldu 

Yanan Adliye sarayının enkazı 
vaktile 3 bin lira depozito akçesi a
lınarak Hikmet Ustündağa ihale edil 
miş idi. 

Fakat herkesin de bildiği gibi mü-

teahhit bu enkazın işine yarar kısım 
larını oradan kaldırmış, moloz olan 
ve kendisine bir gelir gctirmiyecek 
olan kısımları olduğu gibi bırakmış-
tır. [Arkası: Sayfa 10, sütun ı d e) 
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lstihlCik Ver9isini 

Kör Düğümü Nihayet 
Çözülür Gibi Oluyor 

Yüksek Muallim 
Mektebi Binası 
Tamamlandı 

Yeni Balıkhane Giyim Eşyası 
Yine Haliçte TemuzdanSonra 

Azaltan Layiha 
Ankara, 24 (TAN Muhabirin

den) - Öğrendiiime göre hüku
met latihlik verıiıini azRltan 
yeni hrr kanun layihası ha ıır ttya
rak Mecliıe verdi. Bu arada şa
yak, yünlü, battaniye veya bu ne
viden diğer giyeceklerdeu alınan 
!ıtihıak vergisi esash ıur~tte in-

y usuf Beyden ayrıldıktan son 
Yapılacak Ucuzlatılacak 

ra Fehime sultanın sarayı
nın yolunu tuttum. Beşinci Mura
dın kızı ve Mahmut Bey namında 
mütekait bir zabitin zevcesi olan 
Fehbne Sultan, zevcinden gizli o
larak bizimle temas ediyordu. Vah. 
dettin ile hanedan aza ve mensup
lannın bütün niyet ve teşebbüsle
rinden, sarayda çevrilen fesat ve 
ihanet dolaplarından günü gününe 
bize haber yetiştiriyordu. Beraber 
çalıştığımız arkadaşlardan Zekai 
Efendinin ailesi sultanın sarayına 
mensup kadınlardan idi. Bu yakın
lıktan istifade ile Fehime Sultan 
ile tanışmış ve kendisini milli çııhş 
malanmızda bize yardıma teşvik 
etmiş ve iknaa da muvaffak olmuş
tuk. Ara sıra Çamlıcada Zekai E
fendinin köşkünde birleşiyorduk. 
Fevkalade haller zuhurunda ya Ze
k4i Efendi saraya gidiyor ve yııhut 
kendime bir kitapçı süsü ve:-erek 
ben gidiyordum. Bugün aksi bir te
sadüf eseri olarak Sultan ile gö
rüşmekte biraz zorluk çektim. İki 
saatten fazla beklemek icap etti. 
Fakat boş durmadım. Saray men
suplarının, ağa ve harem ağalannın 
birer birer ağızlarını aradım. Ne 
çare ki, bu ağızlarda çürük dişler
den başka bir şey bulamadım. p ehime Sultan da bu Hintli 

hakkında hiçbir malUmatı 
olmadığını söy1edi ve o günden 
haşlıyarak bu iş ile meşgul olaca
ğını vadetti. 

İş çok uzamı~ ve bu kördiiğiimü 
bir türlü çözememiştik. Kendi ken 
dime .kızıyor ve söyJeniyordum. E
limizdeki bütün bu vasıtalar bu 
Hintliye karşı sanki gözsüz, kulak
sız, ve dilsiz kesi1mişlerdi. Bunun
la befaber hiç ümRlimi kaybetmi
yor ve yese kapılmıyordum. Gör
düğüm güçliikler aksine olarak ü
midimi, merakımı 'Ve şevk ve ce
saretimi artınyordu. Yalnız talih
ten biraz şikayetçi 'dim. Neden ise 
bilmem, bu işte bize biraz nekes dav 
ranıyordu. 

Aradan tam bir hafta geçti. Ali 
İhsan Bey ile Cenyoda birleşmiştik 
Uza~tan beni görünce gülmiye baş
ladı. Yanıma otururken 

- Müjde oğlum, dedi. Hintli
nin üzerindeki esrar bulutu sıyrı
lıyor. Bundan beş altı ay evvel, kü
çük Mustafa adında bir Hintli ts
tanbulda görünmüş.. Elinde Hin
distan hilafet komitesi aza ve mu
rahhası olduğuna dair bir de vesi
ka varmıı. Şehzadebaşı taraflann
da da blr müddet oturmuş, kara
kol ismini ta.pyan bir millici 
grupla anlapnıı ve uzun müddet 
beraber çalıpmf. Hattl Ankara 1-
le gizli muhabereler yapmıı. Bu 
adam Anadoluya ıeçmek üzere bir 
fırsat gözlerken işi Salt Molla ha
ber almış. Gidip Vahdettine anlat
mış. Saray altüst olmuı. HAs Ha
zine müdürü Refik ve Süleyman 
Şe!ik, meselenin tahkikini Üzerle
rine almışlar ve az bir müddet zar
fında, küçük Mustafanın cidden 
millicilerle beraber çalıştığını 

İstanbul ıizli teşkilitfhnza devamlı 
yardımlar eden Beşinci Muradın kıı.ı 

Fehime Sultan 

Hintlinin şimdi nerede olduğunu 

bilen yok demek .. 
- Öyle .. O zaman Yunanlıların 

eline geçtiğini ve Atinaya götürül
düğiinii söyliiyorlar. 

- Ben buna pek inanamıyo-

rum, beyefendi. Küçük Mustafa
nın Vahdettinin arzusile İstanbu1-
dan çıkarılması da, belki Yunan
lılar tarafından tutulup Atinaya 
gönderilmesi de birer manevra o
labilir. IngiUzler mademki küçük 
Mustafanın tehlikeli bir adam ol
duğunu ve İstanbula gizli geldiğini 
öğrenmişler, ne diye Bulgaristana 
gönderiyorlar? İstanbulda tevkif 
ve istintak etmeleri ve şayet İstan
buldan çıkarılma!ın icap • ıediyorsa 
Mısıra veya Hindistan~ gönder -
meler! icap etmez miydi? Benim an 

Jadığım, bu adam bal gibi bir İn
giliz casusudur. Bu adamı Anndo
luya gönderecekleri sırada Vahdet
tlntn miiracaati işi biraz sekteye 
uğrattı. Onun ağzını kapatmak için 
küçük Mustafayı Bulgaristana a
prdılar. 

-Fakat Yunanlıların kiıçük Mus 
tafa ile yanında bulunanlan bir 
motörde tutup Atinaya gönderdiği 
muhakkak ... 

- Olabilir. Fakat Entellicens 
servisin müracaati iizerine Yunan
lıların küçük Mustafayı serbest bı
rakmadıktan ve hatta gizlice tek
rar Istanbula göndermedikleri net 
malum? Eğer verdiğiniz malumat 
dolru ise bu adam şimdi İstan
buldadır. Belki de gizli verilen vi
zelerden biri bu küçük Mustafa de
nilen casusa aittir. 

- Orasını yapacağımız tahkikat 
gösterecektir. Yalnız getirdiğim ha
berin son drece doğru olduğu mu
hakkaktır. Ben Londra sefareti baş 
kitabet ve müsteşarlığında bulun
duğum zamanlarda Entellicens ser
vis işlerine uzaktan alaka göster
miştim. Bunların ne kadar kur
nazca hareket ettiklerini az çok bi
lirim. 

(Devamı 1'ar) 

Kültür Bakanlığı, Şehzadebaımda 
uzun senelerdenberi metruk bir hal
de kalan ve Şehisliun Hayri tarafın
dan başlanılan eski talebe yurdunu 
evkaf idaresinden almış, yeniden 53 
bin lira sarfederek ''yüksek öğret
men okulu,. yapmıştır. Binaya evvel 
ce 80 bin lira sarfedilmiştir. Bina 
dört katlıdır. Kız ve erkek talebe 
için ayrı ayrı bütün konforu havi ya 
tak odaları, banyo daireleri ve umu 
mi yemek ve konferans salonları 

vardır. 

Mektebin methal salonuna bir de 
Selsebil yapılmıştır. Bu, mermer bir 
taştır. Eski Türk saraylarında rast
lanan bu selsebilin üstüne de Ata
türkün büstü konacaktır. Selsebilin 
üsünde su akarken akisler yapacak 
ve sonra da aşağıdaki mermer havu
za dökülecektir. * Dünden itibaren olgunluk im
tihanlarına başlanılmıştır. Bu imti
hanlar 8 Temmuzda bitecektir. * Bu yıl ilkokulları bitiren talebe 
arasından ayrılan 500 çocuk dün ü
niversite konferans salonunda dene
me imtihanına tabi tutulmuşlardır. 
Bu imtihanda pedagoji enstitüsü mü 
dür v.e profesörleri bulunmuş ve ta
lebeye her biri kısa kısa ve muhte
lif meseleye taalluk eden 308 sual 
sorulmuştur. 

Bu sualler tetkik edilecek, netice
de talebenin düşünme, tahlil ve ze
kaları ile bu yılki umumi randıman 
hakkında kati bir fikir elde edilecek 
tir. 

DENiZ ve LiMAN : 

Sis Yüzünden 
iki Vapur 
Karaya Otur-dıı 

Yeni Balıkhane binasının nerede ya 
pılması icap edeceği hakkındaki tet
kikler sona ermiştir. Prost, iki köprü 
arasında gv.'8 maddelerinin toptan 
satış yeri olarak aynlmasını ve buna 
göre tesisat yapıla.cağını gözönüne a
larak balıkhanenin de orada yapilma 
sını tercih etmiştir. 

• Yeni balıkhane binası, yumurta. li 
mon, patates. soğan vesair maddeler 
için gelecek sene yapılacak hal bina 
sının yanında inşa edilecektir. Yeni 
balıkhane binası, yumurta, limon, pa 
tates, soğan vesair maddeler için ge
lecek sene yapılacak hal binasının ya 
nında inşa edilecektir. Yeni balıkha
ne en son sistem tesisatı haiz olacak
tır. 

Valf Atinadan Ayrıhyor 
Atinada bulunan Vali ve Belediye 

Reisi Muhittin Üstündağ pazartesi 
günü Yunanistandan ayrılacaktır. Mu 
bittin Üstündağ, Atinada Belediyeci
lik mevzuu üzerinde birçok: tetkikler 
yapmıştır. Yunanlı dostlarımız, İstan
bul valisine fevk:ılade büvük misafir 
perverlik göstermişlerdir. 

Talimatname Hazırlanıyor 
Yeni Belediye zabıtası talimatna

mesini haıırlamıya memur muhtelit 
encümen yeni talimatnameyi Eyhile 
kadar bitirmeye çalışmaktadır. 

Bazı müesseselerin hususi dilekleri 
de tetkik edilmek için bu encümene 
Yerilmiştir. TalimatnaJ1Mye eğlence 
yerlerinin fiyatlarını tesbit ve alışve
rişte pazarlık meselelerine taalluk e
den yeni hükümler konulmaktadır. 

Yeni. Fiyatlar Biçilecek 
Eğlence.1 dinlenme, yıkanma yerle

rinin ucuzlatılması etrafındaki hazır
lıklar devam etmektedlı\ • Belediye, 
bu gibi yerleri semtlerine VP vaptık 

ları işlere göre sınıflara ayırarak , sat 
tıkları maddelere fiyat biçmek üzere, 

Diin akşam Karadenizde ve Boğaz 
da başhynn ve sabaha kadar devam 
eden sis, iki deniz kazasının vuku - bir proje yapı_nayı muvafık görmüş-
una sebebiyet vermistir. tür. Beyoğlu gibi yerlerdeki eğlence 

Karadenlzde Sovyetlrin Poti li- yerlerinin beş. diğerlerinin üç sınıfa 
manındaen ge1mkte olan Norveç ban ayrılması, yenecek ve içilecek madde 
dıralı Torvanger isimli vapur, Boğaz 
da Serviburnunda mazot aldıktan 

sonra yoluna devam ederken saat 21 
de Umurbankı mevkiinde karaya O· 

turmııştur. Kaza, gemi kurtarma §ir 
keline bildirilmiş ve şirketin Bü -
yiikderedeki llor:ı tahlisiye gemisi, 
vapuru kurtarmak üzere kaza mahal 
line gönderilmiştir. 

Gemi 6500 gros tonluktur. 9 .200 
ton manganez ve 750 ton meyankö
kü yiiklüdür. Bu yükle Amerikanın 
Baltimor limanına gidecektir. Gemi 
dün akşama kadar yüzdürülememiş 
tir. 

İkinci kaza da, Karadeniz Boğazı
nın ağzındaki Alacaburunla Karabu 
run arasında olmuştur. İngiliz ban
dıralı ve Stanholme adlı vapur bu 
iki burun arasında yine sis yiiziin -
den karaya oturmuştur. Gemi kenrli 
kendini kurtarmak için çalışmakta
dır . • 

ler satan yerlerin içki ve yemekleri
ne ayn ayn fiyat konulması düşü
nülmektedir. 

Sirkeci Meydanı Açıhyor 
Sirkeci meydanının açılması için 

Nafia Vekaleti tarafından hazırlanan 
proje aybaşında tatbik edilecektir. Ev 
veli Sirkecide küçük camiin bulun
duğu ada üzerindeki binalar kaldırıla 
caktır. Bu iş tamamlandıktan sonra 
Sirkecideki araba vapuru iskelesi de 
Şirketi Hayriyece beton olarak yeni 
b:ıştan yapılacaktır. 

Zeytinyaijlar Fena 
İktısat Vekaleti, Belediyeye gönder 

diği bir tezkerede piyasadaki zeytin 
yağların iyi cins olmadığı noktasına 
Belediyenin dikkat nazarını çekmiş
tir. Belediye karışık yağ satılmaması 
için ne gibi tedbir alınması lazımgel 
diğini tetkik ederek vekalete bir ra
por verecektir. 

• 
YUNANIST ANDA : ÜSTÜN DA~ öğrenmişler. Fakat işi gi?.li tutn- 1 

rak el altınd:ın çnhşmıya başlnmış- 1 DOGUDA : 

MUHiTTiN 

lar. Nihayet Vahdettin general Ha- -
ringtonu saraya davetle işi anlat
mış. Netice bu küçük Mustafayı İs
tanbuldnn çıkarttırmışlar. Fakat 

Kültür Kongresi 8 

Ağustosta Toplanıyor 
iş bununla bitmemiş. İstanhuldakl 
millici grup küçük Mustafanın Bul
garistanda bulunduğunu öğrenmiş. 
Birkaç arkadaşı ile beraber Hakim 
zade Mehmet Beyi Bulgaristana 
göndermişler. Bazı Bulgarların yar 
dunı ile bu adamı Anadoluya ge-
çirirlcrekn Karadenizde tutulmuş

•lar. Yunanlılar hepsini birden A
tinaya göndermiş. İşte aradığın 
Hintlinin bu olmasına ~k ihtimal 
vardır. Bu adam timdi İltanbulda 
değildir. Beyhude kendini yorma. 

- Bu havadisin doğru olduiu
rıa @inin misiniz? 

- Eminim, çünkü Hüseyin To
nın da bu haberin doğruluğunu 
tasdik etti. 

- Bu küçük Mustafa denilen 

Trabzon - Üçüncü umumi mü
fettişlik mıntakasına dahil vilayet -
ler kültür kongresi 8 ağustosta bu
rada kız enstitüsünde toplanacaktır. 
Yedi vilayetin hususi muhasebe biit
çelerine konulacak tahsisata göre a
detleri tayin edecek murahhaslar bu 
kongreye iştirak edeceklerdir. 

Kongre dört gün sürecektir. 

Bir Tren Kazası Oldu 
Erzurum - Akpm üstü Ilıcadan 

buraya gelen trenin bir vagonu yol
dan çıkmış, beş kişi yaralanmıştır. 

Bunlardan amele Hayreddin ile 
karısının yaralan ağırcadır. Mehmet 
oğlu Fazıl Gül ile Fahriye Ilgaz ve 
Saime Müştcsal hafif surette yara
lanmışlardır. 

Vail ve Bel"1ye llelal MalaldÜa tlatladaiua Atlnada yaptıtı tetkik
'er sırasında. alınan ıeslmlerden, lataabula llkseln, bu ıördiltllnUzdUr 

Hükumetçe hayatın ucuzlatılması 
için alınan tedbirler arasında men
sucat ve giyim eşyasının da ucuzla
tılması kararlaştırlıriıştır. Bu itibar 

.lir~ 1 ecektir. la Sümerbank umum müdürliiğüne 
tabi fabrikaları. diğer milli fahri- Yabancı Memleketlerde 
kalarımız mamulatını perakende o- Okuyan Talebeniıı 
larak satan ve Sümerbankın bir cüı;'ü Askerlik Derıleri 
olan yerli mallar pazarında satılan Ankara, 24 (Tan muha?irinden) -
eşyanın ucuı;,latılması kararlaştırıl - Yabancı memleketlerde tahsilde bu 
mıştır. Hazırl.anan projeye göre, bir lunan Türk talebelerden okudukları 
temmuzdan itibaren İstanbul, Anka mekteplerin talebelerile birlikte as
ra, İzmir, Mersin ve yakında açıla- kerlik dersi de görmeleri hakkındaki 
cak olan Adana şub~lerinde ucuzluk bir kararname çıkmış ve resmi gaze
başlıyacaktır. Yapılacak ucuzluk nis tede neşrolunmuştur. 
beti bir temmuzda eşyanı.n üzerinde :raıebelerin bu hususta, talebe mü 
görülecek etiketlerden anlaşılacak - fettlşleri veya okudukları mahalle -
tır. Yerli mallar pazarlarında dev' - rin konsolos ve yahut sefaretlrince 
let ve resmi müesseseler memurları- tasdikli olarak getirecekleri vesika
na yapılan dört ayda dört taksitli lara istinaden haklarında aşağıdaki 
satışların müddeti de altı aya ve al- şekilde muamele yapilacaktır. • 
tı taksite çıkarılmıştır. 1 - Yabancı yüksek okul mezun-

K d 1 
lan, 

a ın Hek mlerl Kontared a - Türkiyede askerlik dersi gör 
Amsterdamda toplanan beynelmi- meclen yabancı ve yüksek okullarda· 

lel Kadın hekimleri kongresine, askerlik dersi görenler 3 ay, 
memleketimizden iştirik eden Dr. b - Türkiyede askerlik dersi gö
Ahmet Asım Onur İatanbula dönmüş rerek orta askeri ehliyetname almış 
tür. Doktor Asım kongre hakkında olanlar 2 ay, 
şu izahatı veriyor: 2 ...:.. Türkiyede askerlik dersi göre 

- Kongre, Hollanda Ginekolog'i rek tam askeri ehliyetname ıtlımş o
Cemiyetinin ellinci yıl dönümü mü lanlar bir ay; 
nasebetile, Amsterdamda toplanmış. Hazırlık nizam ve usullerimize gö 
35 millet iştirak et~iş ve 644 gine- re talim ve terbiye gördükten sonra 
kolog gelmiştir. Memleketimizden imtihanda muvaffak olanlar yedek 
de 7 meslektaş hazır bulunmuştur. subay okuluna gönderilir. Muvaffak 

Kongre, 1912 de Berlinde topla _ olmıyanlar, Türkiyede askeri ehliyet 
nan son kadın hekimler kurultayın- name aldığına veya almadığına gö
dan sonra. ilk defa olarak içtima et- re, gelecek devrede hazırlık kıtala
miştir. Toplantılar dört gün sürmüş- nna sevkedilirler. 
tür. Bu esnada 3 esas mevzua dair 1 o Yabancı lise ve orta okullarla, mu 
rapor okunmuş ve l15 serbest mev- adili mektep mezunları Türkiyeye 
zu üzerine tebliğat yapılmıştır. geldiklerinde bulundukları yerdeki 

Esas mevzular şunlardı: 1 _ Gebe l~selerden bir~rıin k~!'1pına iştirak et 
lilr: ve doğum esna'llnd@ '{Örül~" l-ı•- ~~~!l,r ... ve ~1~~::n11~onu,n ... d~ki muvaf-
valenın sebep ve tedavısı, 2 - • • . 0 . 

Th b E bol. 3 
H askerı ehlıyetnşme veya ask~rlığe 

rom ose ve m ıe, - or - . . .. . . 
1 hazırlık derecesını gostenr vcsıka ve 

mon ar. il' r ır. 

Serbest mevzular arasında ben de 
Mali Kredi Proie.si 

Meclise Geldi 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -

İngiltere hükumeti tarafından mem
leketimize açılan büyük mikyastaki 
mali kredinin encümenlerdeki müza-

"On üç senedenberi doğum ameli -
yelerinde katani iptali his ile aldı -
ğım iyi neticeler., isimli bir tebliğ
de bulundum. 600 vaka üzerine yap 
tığım bu travay epeyi alaka uyandır 
dı. Benden başka Türkiyeden Dr. Ha 
di İhsan. Prof. Tevfik Remzi, Ali E- keresi bitirilerek meclis ruznamesine 
sad ve Liepmann da tebligat yaptı- alınmıştır. 
lar. ,, lir Ölüm Cezası 

Kongrede 10 muhtelü fenni filim 
gösterildi. Bir kısmı renkli olan bu 
filmler çok enteresandı. 

Gelecek Uluslararası kadın Hekim 
leri kongresi 4 sene sonra Romada 
toplanacaktır . ., 

Elektrik Müdürü Geldl 
İstanbul elektrik idaresi umumi 

müdür vekilliğine tayin edilen Na
fıa Vekaleti münakalat dairesi reisi 
Kadri dün sabah Ankaradan gelmiş 
tir. Kadri Metro hanına giderek u
mumi müdür muavinliğine tayin o
lunan Süruri Devrimerden devir ve 
teslim işleri üzer!nde izahat almıftır. 

Kadri ile muavini Süruri dün öğ
leden sonra da SilAhtaralıtbki fab
rikaya giderek tetkiklerde bulun • 
muştur. Umumt müdürlük, bir tem 
muzdan itibaren faaliyete geçecek-

Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -
İnegölün Osmaniye köyünden Arif 
oğlu Cevadın ölüm cezasına çarptırıl 
ması hakkındaki Başvekalet tezkere 
si meclis heyeti umumiyesine arzo
lundu. 

lnönü Kampına Giden 
Talebeler 

Adana, 24 (Tan muhabirinden) -
37 Türkkuşu talebesi bugün İnönü· 
ne hareket etmiştir. 

Safranbolu Alayına 
Sancak Yerlldl 

Safranbolu, 24 (A.A) - Bugün Or 
general Fahrettin Altay tarafından 
Atatürk adına Safranboludaki piya
de alayına merasimle sancak vem. 
miştir: 

(Diğn An.kara haberleri 10 unctl 
•ayfamızdadır) 

tir. 1 * Frankfurter Caytung gazetesi- TAKViM ve 
nin harici siyaaet muharriri Bayan .. _____________ ,.. 

Margaret Boveri dün phrimlzden 
Triyesteye hareket etmiştir. Muhar 
rir Triyesteden kendi idare ettlli o
tomohi11e Berllne dönPCektir. * Maarif Vekaleti, Topkapı Sara
yı. Asarı atika, Eski Şark, Türk ve 
Islam Eserleri Müzeleri dühuliyele
rini ucuzlatmıştır. 

Tatil günlerinde yarım dühuliye 
verilmek suretiyle gezilebilecektir. 

Teıkilat Geniıletilecek 
Perakende alış verişte, maktu fi

yat esası tatbik edildikten sonra, es. 
nafın pazarhla lirifmemeleri için, ıı 
kı bir kontrol yapılacaktır. Bunun i
çin, Belediye mürakabe tefkilltı ge
nişletilecektir. Bu maksatla bir proje 
hazırlanmaktadır. 

25 Haziran 1938 
CUMARTESi 

il ıneı ay Gfin: 30 Hızır: 51 
Arabi: 13!57 Rumt 13:\4 

RebiilUıhır: 2!5 Haziran: ı:ı 
Güneş: 4.29 _ Öğle: 12.16 
İkindi :16.17 - Aksam: 19,44 

Yatsı : 21.48 _ f ms!ık: 20.05 
±U!W .~ 

YURIT A HAVA V AZIYETI 
.ıı-Yetilltöy meteoroloji istasyonundan 

nan maldmata töre Dolu Anadolud• v• 
Karadeniz kı)'ıl&rında hava bulutlu. dl~~ 
b61-elerde açık seçmls, rilzgArlar şltn9 

istikametten Ege kıyılarında ku\'Vf'tıice. 
diis bölı.._. orta kuvvette etıni•dr· 

Dan taeubuıda bava açık ,ceçrnlt. rO~ 
lir fimalt llJ'k1 llUkametten untyed• 

0 
Dl 1 metre hızla emnı,tir. sut 14 te bark 
metre 711,t millmetre ldL Hararet eıı :; , 
IGDelte lt,I 161-ede 21,1 ve • as ' 
santigrat olarak kıtydedllmi:ıtir 

.. 
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rnuGON_l 
4vam 
kamarasında 
}' Qzan: ômer Rıza DOCRUL 

1 spanya kar~ sulannda batırı
lan İngiliz gemileri yüzünden 

ı\l'anı Kamarasında dün iki milnaka-
18. Yapılmış ve hükumet iki müna • 
~Şada da siyasetinden ayrılmıyaca • 
'1ın anlatmıştır. Mister Çemberlay
llttı açıkça anlattığına göre büku -
llıet, ticaret gwn.ilerini enginlerde 
biı:ı:ı.ayeye hazırdır. Fakat bu hima
)eyj kara sulara teşmil etmek, har
be kanşmasına saik olur. Bükfunet 
tiearet gemileri sahiplerine her şeyi 
"ılatınış olduğu için bunlar fazla ka· 
~tıç temini maksadile tehlikeyi göze 
'lı:ı:ı.akta ve İspanya limanlarına nğ
%ıa.k:tadırlar. Büktimet, bazı efra
d1ıı kazancı yüzü~den harbe giremez. 
~str Çemberlayn Avam Kamara 

'ıllda bunlan anlatmış ve Majorka -
~~ abluka edilmesi veya bombardı
lııan olunması, batınlan her İngiliz 
telllisi mukabilinde Frankoya ait bir 
ttlııinin yakalanması gibi tavsiye o

~an bütün tedbirleri reddetmiş ve 
'llgiltere hüktimetinin Frankoya nıü 
~ret gösterdiği yolundaki istihza
"'fa göz yummuştur. 

h· ~etic»de hiikUmefin siyaseti aley
bı·~de verilen takrir reddolunmuş ve 
liltfunet ekseriyete hakim olduğu· 

'ıı. bir kere daha göstermiştir. 
tvvelce de söylediğimiz gibi İn • 

tUtere hükllıneti İspanya harbine kar 
lı. tuttuğu kati ademi müdahale si
)\ııetinden ayrılmamak azmindedir: 

İngiltere hüktimetıinin alacaiı i
'i tedbir vaziyeti Franko hüku -
~etinden sormak ve ona göre vazi
>et almaktır. Belki de netice ya bir 
~lliyet mmtakas1nın tesisi, yahut 
llti.in İngiliz gemilerinin bir tek Ji. 

lıl11.1ıa uğramasının temini olacaktır. 
1ev· • bi ali " ~renın tar ıgı : 

J sviçre bükUıncti, Mil1etlcr Ce 
t. miyetinln kilçilk milletJeri hi 
htaYeden aciz kaldığını ve tecavüz 
lltplerine karşı gelemediğini göre-
1~k eskisi gibi bitarafhğfiıui tanınma 
~llJ. kendi selamet ''e ~mnb:eli na.uıı 

u .......... u Gur-mrışm. ıtııııetıer Le-
~~eti konseyi geçenki toplantısında 
~ ~•çrenin bu talebi ile meşgul olmuş 
~~hu talebi kabul etmişti. Konseyin 
~~ talebi kabul etmesi, l\fillteler Ce
~1l'etinin aczini ve sulhü sağlamla
~ 11k, tecavüze karşı gelmek hususun
.• kudretsizliğini apaçık itiraf etme
~ dernekti. Konsey bunu kabul et
~ekıe Milletler Cemi~etinin iflasını 

il etmiş oluy~rdu. 
\~illetler Cemiyeti bu şekilde hare
~t ederek İsviçrenin bitaraflığını 
> hllt ettikten sonra Milletler Cemi
~~ti haricindeki iki Avrupa devleti
~tı de yani Almanya ve İtalyanın d:a 
~ hitaraflığı tanımaları ve bu suret
' l~viçrenin emniyetini tamnml~a 
lazımgeliyordu. Almanya ve ltal

~- da dün bunu yapm~ş ve is,·iı;-renin 
~~ \'e daimi bitaraflığını Avrupa 
a_ h~ namına zaruri tanıdıklarını bil 
'l'tQ.ışJerdir. 
~ ~Q suretle fsviçreııin bitaraflığını 
~~1lllak işi tekemmill etmiş, fakat 
t lctıer Cemiyeti de kendi eliyle 
~lld· 
L. • başına en ağır darbeyi indir
"'ı~ti 

~=·================== 
~lınanya ile 
\' apılacak Ticaret 
~nlaşması 
~.~rnan Menemencioğlu 
'bı Akıam Ankaradan 

~ Hareket Etti 
\llkara, 24 (Tan muhabirinden) -
~~.an~faya gidecek ticaret beyeti-
1\l ııı reisi, Ha riciye Vekaleti umu
~ katibi Numan Menemencioğlu, 
~~Şamki ekspresle Ankaradan ha 
.t etmiştir. Numan Menemencioğ 
~Stasyonda bizzat Hariciye Veki
~ ~\tfik Rüştü Aras, Maarü Veki-

<1.ffet Arıkan, birçok büyük elçi
'~<>tdi plomatik ve hükı1met erka 
~ l'afından uğurlanmıştır. 
~ll~k ~akında Berlinde başlıyacak 
' tlluzakereler, öğrendiğime gö -
~:tı fazla bir, bir buçuk ay kadar 
~~ek ve heyetimiz bu müddet için 

lı (ll'lindc kalacaktır. 
~e~et 1stanbuldan Pazartesi glinü 

et edecektir. 

JOHANNA HAFFMANN 

TAN 

ALMAN CASUSLARI FAALiYETTE ... 
';4merikada : 

Geçenlerde yakelanen Atman 1Cıdın berber1ft 1etlcvabındın ıonra on sekiz c .. u. 
daha yakılanmııtır. 

Bu ca1uıler, Almanyadan aldıklırı parı ve talimatlı Amerikanın hıva ve deniz 
müdafaa kuvvetlerine alt pllnları çalıp Almanyeya gl:lndermekle auçludurlar. Hl· 
dlıe bilyllk bir heyecan uyandırmıttır. Cuuılar aruında yükıek riltbell zabitler, 
kadınlar ve muhtellf memurlar da vırdır. 

Mahkeme, bunlar hakkında haftalarca aDren tetkiklerden aonra, Vaglngtondan 
hiçbir harlcf tesire kapılmaklızın hUkünı vermek aallhlyetinl latemlttlr. 

Kanadada: 

Ottava 24 (A.A.) - Montreal'da btr tayyare fabrlkaaınC!a çalıımıkta olan bir Al• 
,_,anın caauıluk ettlill hakkındaki haber teyit edilmektedir. 

Casusun tevkif edlllp edllmedljil hakkında .ınalQmıt yoktur. 

Fransada: 
Blyırlç, 24 (A.A.) - 21 hazlrında meyilana çıkırılan catuıluk metele.1 hakkın· 

<fa arııgtırmalar yapılmıttır. Sen-Jan-dö.luz'da ve Bask ınemleketlnde de diller 
arattırmalar yapılmaaı beklenmektedir. GUSTAVE RUMRİCB 
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:(ffifK 
Eğlenceler 
Ucuzlayacakmış! 

Yazan: B. FELEK 
Ala! Demek ucuz eğleneceğiz! Gü

zel bir müjde. Fakat yanımda herşe
ye eyvallah de:nı.iyen bir ukadaş var. 
Bana sordu: 

- Hangi eğlenceler?. lstanbnlda 
eğlencelik kabak çekirdeğinden baş
ka ne var?. 

- Canım sinemalan yabana atma! 
- Yazın sinema yoktur. Ancak ba-

zı bahçelerde, gösterile gösterile cüın 
temizin ezberlediği eski filmler veri· 

\lir. Buna da eğlence denmez. Uyku 
ilacı denir. 

- Kışın yok mu?. 
- Sin~maJarın ucuzluğu nisbtdir. 

Japonga, Çinde Ecnebilere A.it- Doktor Stoyadinoviç 

1 
~ .. 11 H ukukiı. Kaldırıyor HükUmetinin Üçüncü 

S~mt sinemalan ilk gösteriş yapan
lara göre hayli ucuzdur. Birtakım si· 
nemaların da ucuz yerleri vardır ve 
nihayet İstanbul halkının eğlence deı 
di sinema fiyattan mıdır?. 

Sinemalar ucuzlarsa eğlence çoğa. 
lacak mı?. 

Sudetler, Cek \ Nevyorli, 24 CHususil - Uzal< Şarktan gelen liaber· •• •• .. 
' ıere göre, Çinin Japonlar tarafından işgal olunan kısım· YıldonUmU ; 

- E canım! Ne yapalım? Elli ku
ruşa tiyatro var. Dram olsun, kome
di olsun. Sinemalar da ucuzlarsa olur 
gider. 

. Esas Kanununun ıarında, ec~ebilerin istifade ettikleri harici ezmemıe-
ke+ hukuku Ilga olunmuıtur. 

T d•ı• d M • ı Japon hükumetinin Şanghaydaki ~--·~--------------------------a ı ın e usır.. mümessili bugün bunu ilan etmiş ve 
bütün yabancıların Japon kanunları 

Prag, 24 (Hususi) - Çekoslovak
ya hükumet erkanı ile Südet mümes 
silleri arasındaki müzakereler de -
vam etmektedir. Bugünkü toplantı 
da Südet mümessilleri nazırlar komi 
tesi azasının suallerine cevap vere
rek sabahki toplantıda başladıkları 
izahatı tamamlamışlar ve evvelce ile 
ri sürmüş oldukları talebleri tasrih 
eylemişlerdir. Toplantı, salt 19.30 
da bitmiştir. Çeteka Ajansının tebli 
ğinde B . Hodzanın mülakat neticesi 
ni hülasa ederek bu toplantılara sa
lahiyettar nazırlar ve belki de eks
perlerle hususi konferanslar akdine 
devam edileceğini kaydettiği ilave ~ 
dilmektedir. ı • 

Hususi surette alman m alumata 
~.,~-. ........ -, :'!"-- .... ~ .... ti ,ft.Q.1..t.\.4.1....t.--

tadili üzerinde ısrar etmişlerdir ve 
hükumet bu yoldaki imkanları tet
kik etmektedir. 

SlorJaklarla müzakereler 

dairesinde muamele göreceklerini bil 
dirmiştir. Deniz aşırı topraklar na
zın Ohtani şimali Çin nazırlığına 

tayin olunmuş ve onun vazüesini v~ 
kfileten Hariciye Nazın Ogaki üze
rine almıştır. 

Hankavdan bildirildiğine göre, sa 
n nehrin suları Hue nehrinin ayağı 
olan Şa nehrinin sularına kavuşmuş. 
tur. 

Yangtse nehri üzerinde Anking ile 
Matang arasında üç Japon şalopesi
nin bir Çin maynına çarpmasile J a
pon bahriyeli ve silahendazlanndan 
100 kişi ölmüş ve birçok kişi de ya-
ralanmıştır. 

Bir çarpı,ma 
Buı:t_ün Janonlar Panıztşe,pin cenn 

ouna · oOOO asker çıkararak buradaki 
Çin bataryalannı ihata etmiye te -
şebbüs etmişlerdir. 

Japon kabinesinde ihtilal 

KISKANÇ 

~ MADLEN 

KOCA 
Cuisenand orta 
yaşlı bir koca 

dır. Genç ve 
güzel kansı 

rasıya sever 
ve kıskanır. 

Kadıl) cam -

bazdır. Kıs· 

kanç koca her 

şeye rağmen, 

onu bir türlü 

~ 
bu sanatinden vazgeçiremez. Cui 

senand nihayet bir gün, karısını 

' iki cambazla yanyana konuşur· 
~ ken görür, iş kavgaya dökülür. ' 

;-;:;-ikiI :a:-hz7~~~;.i;d;ğ.~;;~ ~ 

~ 
karısını da bir kurşunla yere ser 
miş ve kendisi de ölmüştür. Ka- ~ 
dının kurtulacağı zannedilmekte ~ 

dir. ~ ., 

Dün Yugoslaı>ya Başvekil ve Ha
riciye Nazırı Stoyadinoviç hiikUme
tinin iş başına geçişinin ü.çüncii yıl
döniimii idi. 

Stoyadinoviç hükumeti, üç sene 
gibi az bir zaman zarfında, milli fa
aliyette mühim bir terakki amili oı. 
muş, diinya iktısadi buhranından 

Yugoslavyanın da müteessir olması· 
na rağmen, memleket işlerinin her 
sahasında biiyü.k bir inkişaf husule 
gelmesine gayret etmiştir. 

Bu müddet içtnde, dost Yugostav
yarıın harici siyasetinde, memleket 
faydasına ehemmiyetli neticeler el
de edilmiş, Yugoslavya milletler ara· 
sı .siyasetinde müsbet bir şekilde ken 
disini hissettirmiştiT. Başvekil çok 
gevşek bulduğu harid: siyasete, bu üç 
sene zarfında, bütün Yugoslavya 
dostlannı memnun edecek sağlam ve 
dürüst bir veçhe vermi§tir! 

BrumPJrilhı. t1nhi1Lsiyaseti'1o geli?J
ce: Bu siyaset tam bir muvaffakıyet 
le neticelenmiş ve dost memlekete 
refah ve saadet vermiştir. 

Bu münasebetle diin Yugoslnvya
nın her tarafında ·büyük ve mutan-
tan kutlanma merasimi yapılmıştır. 

- A.:ıizim! Sen kısa mftnakaşa leh 
çesini ne iyi öğrenmişsin! Ben sana 
İstanbulda eğlence yok diyorum. Sen 
bana tiyatronun ucuzluğundan bahse 
diyorsun. 

- Başka yerlerdeki eğlenceler de 
bunlar değil mi? 

- Sen biraz dünya gördün! Başka 
yerlerde eğlence bu mudur? Revüler 
vardır. Sirkler vardır. Ufak komedi 

' tiyatroları vardır. Numara yapan 
(Buvat - Boite) lar vardır. Sinema 
ile karışık numara yapan yerler var· 
dır. Hokkabazlar vardır. Cambazlar 
vardır. Luna Parklar vardır. Vardır 
oğlu vardır. 
Başka yerlerde ne olduğunu bilmek 

için frenle gazetelerinin (temaşa) ilan 
larını oku, kafi! 

Bu böyle iken sen bana ''Tiyatro 
elli kuruşa. Daha ne yapalım?" diye 
laf atıyorsun! 800 bin nüfusu olan is
tanbulda yarı meyhane, yan bar, ya
n baloz o1mak \re ekserisi başka yer~ 
lerde (istihlak kadınları) sayılan ma
damalann (eksantrik!) danslanndan 
terekküp etmek üzere numara yapan 
bir tek yerimiz vardır. Oraya da ce
bine en az on beş lira koyınıyan ve 
aklından eğlenmek kaygusunu silmi-
yen kimse gidemez. 

Prag, 24 (A.A) - Başvekil B. Hod 
za, bu sabah Hlinkanın Slovak halkçı 
ve muhtariyetçi partisine mensup beş 
mebusu kabul etmiş ve kendileri.le 
iki saat görüşmüştür. 

Japon kabinesinin bazı iktisadi ted 
birler üzerinde ihtilafa düşmüş ol
duğu haber veriliyor. Bazı nazırlar, 
bu tedbirlerle işsizliğe yol açılacağını 
ileri sürmüşlerdir. 

ketler,, in kontrolünü takviye edecek bir karar suretinde gayri meşru tica
tir. ret ve gizli imalat bakımından uzak 

Üst tarafı biribirinin burnuna so
kulmuş ve biribirinin gözünü oyma
ya çalışan beş altı sinema. Bazı semt 
terde artık film gösteren salaşlar. Heyet, B. Hodza nezdinde Slovak 

ya mahalli hükumet makamları tara 
fından alınan bazı tedbirleri protes-

to etmişlerdir. 

INGILTERE 
Paris Seyahati 

Londra, 24 (Hususi) - lngiltere 
Kralının Paris seyahati 3 haµa ge
ciktirilmiştir. Bugün Fransanın Pa
ris sefiri, Fransa Cümhurreisinin. bu 
yoldaki teklifini Ingiltere hükumeti... 
ne bildirmiş ve teklif ln.giltere Kral 
ve Kraliçesi tarafından kabul olun
muştur. Seyahate ait programda ba§ 
ka bir değişiklik yapılmıyacaktır. 
Kral, Kraliçenin validesi Kontes 
Stratmor'un cenaze merasiminde bu
lunmak üzere Kraliçe ile birlikte ls
koçyaya hareket etmi§tir. 

ISVIÇRE 

Daimi Bitarafbk 
Londra, 24 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin geçen toplantı
sında kabul olunan bir madde İsviç
renin bitaraflığı idi. Bugün de Millet 
ler Cemiyeti haricinde bulunan İtal
ya ile Almanya birer nota ile İsviç
renin tam ve daimi bitaraflığını ka
bul ettiklerini İsviçre hükumetine bil 
dinnişlerdir. Bu mevzua dair ola!l İ
talyan ve Alman notalarında İsviçre 
bitaraflığının Avrupa sulhünde bir 
amil olduğu anlacşılmaktadır. 

MISIR 
Yeni Kabin& 

Kahire, 24 (Hususi) - Ba.şı,e7ci1 

Mehmet Mahmut Ba§a bugün isti
fasını vermiş ve Kral tarafından ye
ni kabineyi teşkile memur edilmiş· 
ti1:. Kabine liberallere, Sadistlere ve 
müstakitlere dayanacaktır. 

Hükıim.et, geniş mikyasta nafıa iş '.Alyon işi 
leri yapacak ve hı;ı.vayici zaruriyeden Cenevre, 24 (A.A.) - Afyon isti
olan emtia için resmi haremler tesis şari komisyonu Japonyanın reyi ha
ve "arzu edilmiyen ideolojik hare - · riç olmak üzere ittifakla kabul ettiği 

Bir · Bakışt~ Dünya Haberleri 

LiTVANYA 
200 Alman Mevkuf 

Londra 24 (Hususi) - Geçenlerde 

FiLiSTiN 
Karışıkllk Devamda 
Kud1ls, 24 (Hıısıısi) - Bugün. Te-

Memelde yapılan nümayişler esna - laviv ile Hayfada karışıklıklar olmuş 
sında zabıta ile vukubulan çarpışma- 2 Arap maktul, 7 Arap mecruh dü.ş
larda birkaç zabıta memuru yaralan mii§, bundan ba.şka Yahudilerden 2 
mış, bu yüzden 200 Alman tevkif o-

si ölmüş ve bir kaçı yaralanmıştır. 
lunmuştur. Ilitvanya makamatı bu 
karışıklıklann Naziler tarafından Araplarla Yahudiler biribirini itham 
tertip olunduğuna kanidirler. Bu yüz etmektedir. Remle civarında bir ka· 
den birçok Naziler nezaret altında ı tolik papazın da taarruza uğradığın-
tutulınaktadır. dan bahsolunuyor. 

"Hitler, Bütün Ord~siyle Birlikte lngiliz 
Maliyesi Onünde Eğilmiye Mecburdur!,, 

Paris, 24 (A.A.) - Mme. Tabui, Övr gazetesinde şnnlan yazıyor: 

"Almanya hüklimeti, petrolii havi olup şimdiye kadar işletilmemiş 
olan arazinin i~lctilnıesi maks~dile, İngiltere ile Rumanya arasında 

bir mukavele akdi için Chamberlain ile Tataresko arasında cereyan 

eden müzakel'.e\erden ' 'e aynj zamanda Rumen petrolünü inhisar 

şeklind(' tamamen kendine hasreden Rumen - Fransız mukavelesin

den pek zıyade endişe etmektedir. İngiltere hükllıneti, büyük bir is

tikrazla tecelli edf;'cek olan bu .ekonomik siyasetile sadece panjerma

nizmin yolunu kesmekte ve bunu hakikaten kendisinin mağltip edile
miyeceği bir silahla yapmaktadır. Bitler, bütün ordusile birlikte İn
giliz maliyesi i.1nHnne ei!ilmc.\k ınecburiyetindedir. Bu suretle ister is-

temez, kiiçiik ınemlckctJcrin s'yaseti İngiliz • Fransız mihverine ge
lecektir. ,, 

Şarkta bugün mevcut vaziyetin ve

hameti hakkında Milletler Cemiyeti 

konseyinin yeniden dikkatini celbet 
miştir. 

ALMANYA 
Dört Y llhk Plan 

Berlin, 24 (A.A.) - Dört senelik 
planın tatbikına memur Mareşal Gö
ring, devlet hizmetlerine ait 1 Tem
muzdan itibaren meriyete girecek ye
ni bir emirname çıkarmıştır. 

Bu emirname, mucibince, kadın, er 
kek bütün Almanlar meslekleri her 
ne olursa olsun hükumetçe kendile
rine gösterilen işi yapmakla mükel
leftir. Bu suretle i~ alacaklar evvelki 
i§lerindeki vazifelerini ve mi,ıktesep 

haklarını tamamUc mahfuz tutacak-
lardır. 

AMERiKA 
Harbi insanileştirmek 
Vaşington, 24 ( A.A) - !yi bir kay 

naktan alınan malumata göTe Roose 
velt'in 30 Haziranda Nevyorkta söy
liyeceği nutuk, harbi insanileştirmek 
maksadHe beynelmilel bir konferansı 
toplantıya çağırmak üzere hazırlık 
mahiyetinde olacaktır. 

Söylendiğine göre bu insani vazi
feye iştirak hususunda Alman.ya hii.
kumeti, Vaşington'a bazı teminat 
vermiştir. Bu teminat, hatta teşvik 
edici mahiyette g~rünmektedir. 

YUGOSLAVYA 
Bir Fransız Filosu 

Zaten sinema bizde temaşa zevkini 
mahvetti. Oraya kimisi evde oturma 
mak, kimisi güzel kadın görmek, ki
misi ağlamak için gidiyor. 

Eskiden İstnnbulda daha çok eğlen
ce vasıtası vardı. Bak sana sayayım 
delikanlı. 

- Hangi delikanlı?. 
- Ne ise! Sen bana nazaran deli-

kanlısın. Bir kere her semtin aşağı 
yukan tanınmış Karagözcülcri var
dı. Sonra yazın mesire yerlerinde oy
nayan Abdürrezzak, daha somalan 
Hamdi merhum, Şeyh Saffet, Hatim 
gib~, hatta Ali gibi zuhuri kollan var· 
dı. Mamada, Çiftehavuzlarda, Papa
zınbağında, Yoğurtçuda, Kuşdili çayı 

rında tiyatrolar, ortaoyunları olurdu. 
Hasan, Şevki, Manakyaıı, merhumlar 
hep İstanbulu eğlendiren adamlardı. 

Birçok büyük çayırlarda alaturka 
ciddi güreşler olurdu. Kahvelerde 
meddahlar vardı. Hatta büyüklerin bi 
le hoşuna giden kukla tiyatrolan ge
lirdi. 

Meydan cambazları, alaturka hok
kabazlar, çengiler. köçekler hep İs
tanbulu eğlendirirdi. 
Şimdi ne var? Saysana bana! Onun 

için ücretlerin ucuzlatılacağını öğren 
mekle İstanbul eğlenecek diye ümi
de düşmedim. Çünkü İstanbulun el
lenmesine mani olan eğlence yerleri
nin pahalılığı değil, yokluğu! Anla
dın mı gazeteci! 

Ve bu minval üzere beni bir hayli 
daha tıraştan sonra sersem bir halde 
bıraktı gitti. 

Yahudilere Park ve 
Belgrat, 24 (A.A) - Bir Fransız Bahçeler Memnu 

filosu Yugoslav bahriyesini ziyaret Viyana, 2·1 (A.A.) - Polis direk-
etmek üzere Split limanına gelmiştir. törlüğünün bir emirnamesi ile Ye
Bu. limanda Yugoslav deniz ~uvve~- ı hudil~r, Viyanadaki parklara ve u· 
lerıne mensupp 14 parça gemı demır mumı bahçelere girmekten mene· 
li bulunmaktadır. dilmiştir. 

~--------------------------------------------------~------~--------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------~----
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Bir Mezarlığa Tecavüz 
EdenlmamMahkemede 

iddiaya Göre, Mezarlıktan 
Bir Parçayı Bahçe Yapmışlar 

Dün Aıliye Oçüncü Ceza mahkeme.inde bir mezarlıfa tecavüz 
Clavuma devam edildi. Suçlu.lan elbUeci Saim, imam Aaa.f, Salih 
ve Kürt Hüaeyincli. İddiaya ıöre, bunlar Eyüp civarmd.Jc.i Tok
maktepe mezarlıjmm birer loaımlannı kendi bahçelerine ve ar
l&larma katmak IUl'etile auç ithımi,lerdir. 

Dün mahkemede yalnız imam A- suretiyle belediye zararlandınlmış
safia Salihin avukatı vardı. Beledi- tır. Arsalardan birisinin içinde hala 
;ye mezarlıklar idaresi memurların- mezar taşları bulunuyor. Tecavüz e
dan Necmettin şahit sıfatiyle dinlen dilen kısmın miktarı 160 dan 300 
dl. o metreye kadardır. Ayni zamanda 

O: mezarlar tahrip edilmiştir. 
- HAdlsenfn ilzerlnden epeyce Bundan sonra suçlulann avukatı 

uman geçmiştir. lşin teferruatını söz aldı, dedi ki: 
unuttum. Raporum vardır. O, okun - Benim müekkllim bu evi yeni 
sun, dedi. Mahkeme raporu okuttu. almıştır. Eğer mezarlığa bir tecavüz 
Ondan sonra da kendisinden izahat varsa, onu evin eski sahibi yapmış-
aldı. tır. Bu da sabit olursa derhal tashihe 

Diyordu ki: amadedir. 
- Ben sekiz senedenberf mezar- Suçlu imam Asaf ta: 

lıklar memuruyum. Daha evvel me- - Bay reis bu ev bana babamdan 
zarlıklar evkafa ait olduğu için ha- kaldı. Tapu senedimiz varclır. 20 se
disenin daha evvelini bilmem. Fa- nedenberi ben mutasarrıfım, dedi. 
kat benim tetkikatıma göre mezar- Muhakeme tapu kiğıtlannın tetkiki 
lıklar, evlerin arsalarına katılmak için başka bir güne bırakıldL 

______ ,_,,, .. '! -n•-•.mmn 11nnnı111nuııaıııımftı""m'""""'.._ ____ _ 

SAHTEKAluJK: 

Diplomayı 
Tahrif Eden 
Bir Delikanlı 
Dün Ağırceza Mahkemesinde bir 

sahte mektep diploması davasına de
vam edildi. Suçlu Vefa lisesinin eski 
talebesinden Abdullah Raif isminde 
bir gençtir. iddia ~idi: 

Abdullah Raif Vefa Lisesinin bi
rinci devre birinci sınıfında f ransız
cadan sınıfta kalmış, elindeki vsi

kadaki "ipka,, kelimesini tahrif ede 
rek "geçti,, şekline çevirmiş, sonra 
da bu tahrifii diplomayı birçok sui
istimalleri tesbit edildiği için llğvo 
lunan Istanbul ikinci noterliğine gö
türerek tasdikli bir suretini Ç'lkarmış 
ve aslını da yırtmıştır. 

YALANCILIK : 

Yalan Yere Ye
min Ederek Bor
cunu Tanımamış 
Dün Asliye Uçüncü Ceza Mahke

mesinde bir yalan yere yemin dava,. 
sına bakıldı. Suçlu Eyüpte oturan iş
çi Abbastı. Davacısı da Eyüpte ek
mekçi Ismaildi. iddiasına göre, Is
mailin Abbastan 38 lira ekmek para 
sı alacağı varmış, mahkemeye mürar 
caat etmiş, Abbas borcu olmadığı 

hakkında yemin etmiş. Ismail bu ye 
minin yalan yere olduğunu iddia et
miı ve ceıııa davaaı açmıştır. 

Dün Şa.qit lbrahim dinlendi, dedi 

ki: 
- Bir gün ben Ismailin dükkanı

na gitmiştim. Suçlu Abbas ona diyor 
du ki: "Ben borcumu ayda beşer li
ra olarak öderim. Borcun miktarını 
bilmiyordum. Sonra lsmail bana 38 
liradır.,, dedi. 

Suçlu her şeyi inkar ec\!yordu. 

TAN 

SPOR 

Büyük Bir Güreıçl 
Şehrimizde 

Cim Londosu Londradan 
Kaçıran Jak Şerri 

lstanbula Geldi 

Jak Şerri 

Avrupa ve Amerlkada danışıklı 
güreşler yapan bütün şampiyonlan 

korkutmuş olan meşhur Jak Şerri Te 
kirdağlı ile boy ölçüşmek üzere Is -
tanbula gelmiştir. 

Şerri geçen mevsim Yunanlı Cim 
londos Londrada iken onu meydana 
çağırarak Ingiltereden kaçırmıştı. 

Bu adam vaktiyle Mülayim pehli
van Amerikaya gittiği aman onu i
ki defa mağlUp etmiş bir pehlivan -
dır. 

Yakında· idmanlarını seyredeceği
miz Şerri'nin şimdilik resmini veri -
yoruz. idmanlarını gördükten sonra 
bugünkü vaziyetini ve Tekirdağlı ile 
olan farklarını yazacağız. 

Şilt Maçı Finali Fener 
Stadında Yapllacak 

Şilt maçı şampiyonluğu için Fe -
nerbahçe ile beşlktaş takımları bu 

hatfa karşılaşacaklardır. 

Kadın Köıeıl 

Gazel BlrTenıs 
Kostarna 

Teni., kaJınlar arannda çok rafbet gören 
bir apordur. Bupin size .on moda zarif bir f~ 
nis lnyaleti sunuyoruz. Bu elbüenin lammiyef. 
leri fUdur: 

Yuvarlak yalıalı, kolsuz, önden diifmeli ve 
kemerlidir. Keten veya herhangi ita/il ve N

rin tutucu bir Jnınaa,tan yapılabilir. 
Bu koatümler bilhaa.a pUij civanmlalti teni. 

kortlar için tavaiyeye fayanJır. Çolı pratilı ve 
hafif olJu.funtlan hem teni. oynarken sizi yo. 

ru.p terletmez, hem de bir partiden sonra ko
laylıkla aoyu.nup mayonuzla denize girebi. 
lirainiz. 

POLiSTE: 

Su T enekeleriıii 
Zeytin Yağı 
Diye Satı yormuş 
Açıkgöz sabıkalılardan Necip oğlu 

İsmail, bir ay evvel, bir tenekeyi su 
ile doldurmuş, üstüne üç parmak ka
dar iyi zeytinyağı ilave ettikten son
ra kapağını lehimletmiştir. Sonra da, 
tütün gümrüğünde köftecilerin ve ah 
çılann bulunduğu sokaklarda dolaş-

Davet 
Jstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Asliye 5 inci Ceza Mahkemesi kiı

tiplerinden Şinasi Yılmazın acele me 
murlyetimize müracaat etmesi. 

SARIYERİN MEŞHUR 

ÇIRÇIR SUYU 
Gazinosunda muhteşem incesaz 
Kemençeci Anastas, udi Mısırlı Ib 

rahim ve kıymetli arkadaşları tara
fından her Pazar, zengin bir saz he
yeti dinliyeceksiniz. Müskirat ve 
meşrubat fiyatları gayet ucuzdur. 

maya başlamışt~. Yağ iskelesinde, Yo NiŞANLANMA 
ğurtçu sokağında. 10 numaralı dük- Antalya Umumi Nakliyat Türk A-
kanda könecllik eden İzzet, .İsmaili nonim Şirketi müessisleri Ziya, A
çevirmiş, pazarlığa girişmiş. yarısını dem ve Mehmet Nuri Sipahioğulla
peşin vermek iizere altı liraya tene- rının hemşirezadeleri Bayan ismet 
keyi almıştır. İ7.zet, tenekeyi açınca, Uçakla Ankaranıiı maruf tüccarla
aldandığını anlamış, İsmailin alacağı- rından Rifat Çulhanın mahdumu Ib 
nı almak için gelmesini beklemiştir. rahim Çulhanın nişan töreni 19/ 6/ 
İsmail ise bir ay kadar hiç o tarafa uğ ! 938 tarihinde Yeşilköy Parti bina
ramamıştır. İsmail nihayet dün İzze- sında her iki tarafın güzide ve kıy
tin dükkanına giderek alacağını iste- metli d ları arasında icra kılınmış
miştir. Köfteci İzzet para bozdurmak tır. Genç çiftleri tebrik eder saadet
bahanesile dükkandan çıkmış, bir ler dileriz. 
komşu vasıtasile polis çağırtmış ve İs 
maili yakalatmıştır. İsmailin, ayni şe , 
kilde, Yenipostahane karşısında bir 
köfteciyi, Sirkecide Kemal sineması 
karşısında kebapçı Salimi, Ayasofya
da eskici Eftimi ve bunlardan başka 
on l:>ot' lı:J~:;~: .ıvl.4..u.~Jı.ı..\l:lb.& ... -1 -:-. ı~~ 

tır. İsmail Adliyeye teslim edilmiş-
tir. 

7 Küçük Hırsız 
Evvelki gün Ortaköyde bir mekte

be gizlice giren birkaç çocuk birçok 
kitap, defter vesaireyi ~alarak savu~ 
muşlarsa da yakalanmışlardır. 

25 - 6 - 938 

lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEfRIVATI: 

Saat 12.30 Plakla türk muslkl&i. 12.50 '!: 
vadis. 13.05 Plftkla türk musiktı;i. 14 S()J~· 

A K f A M N E $ R 1 Y A T 1: 

Saat 18.30 PlAkla dans mu..<ılkisl. 1ı.t5 
Servet Adnan ve arkadaştan taraeındııJS 
tUrk musikisi ve halk şarkıları. 19.55 aor• 
sa haberleri. 20 Saat ayarı: Grenviç rıı.satb' 
nesinden naklen 20.02 Belma ve ~ rkada,ta• 
n tarafından türk musikisi ve halk "'arkıla• 

\rı. 20.15 Hikmet Rı:r.a ve arkadaşları tarafı:; 
· dan türk musikisi ve halk ş:ırkılal'ı .. 20. 
Ha\'a raporu. 20.48 Ömer Rız.1 Dofrul tr 
rafından arapça söylev. 21 Nc::mcddin ltı~ 
za ve arkadaştan tarafından tUrk mu~ııd 
ve halk şarkıları. 21.45 Orkestra: 22.15 1-
jans haberleri 22.30 Plfıkla sololar, opetl 

, ve operet parçalan. 22.50 Son habel' • 
ler ve ertesi günün programı. ~3 SON. 
-'nkara Radyosu 
Ö G L E N E 1) R l V A T 1: 

Saat: t330 Karışık plAk neşriyatı. 1!-~ 
PlAk: Tark musikisi ve halk 'jarkılan. 14.l 
Dahill ve harici haberler. 

A K Ş A M N E 1) R 1 Y A T 1: 

o•· Saat: 18.30 Çocuklara Karagöz (KUC: 
Ali}. 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıutl 
(Servet Adnan ve arkadaşları) 20 Saat~ 
yan ve arapça neşriyat 20.15 Türk musiki 
ve halk sarkılan (Hikmet Rıza ve arkad;fo 
lan) 21 Ankara lkbahar at yarışlarının .,. 
ci haftasında koşuya iştirak edecek atlar , 
kazanma ihtimalleri hakkında konuşı11; 
(Abdurrahman Atçı). 21.15 Stüdyo sa ton~ 
kes1rası: 22 Ajans haberleri. 22.15 Yarı 
program ve lstiklAI marşı. 

SENFONiLER: 
11 Berlln kısa dalgası: Senfonllıı: kon• 

ser. 23.45 Peşte: Macar senfonik ork_. 
trası. 

HAFiF KONSERI,ER: 
7.10 Berlin kı&ı dalgnsı: Neşeli ha~ 

sonu programı. 8.15 clevamı. 9.30 Fıınte . 
Macar musikisi. 13 Berlin kısa datg115I· 
Hafif musiki (14.15 devamı). 13.25 Biilt· 
rE>.ş: Küçük radyo orkestrası. 14.30 p!Al<. 
15.15 Berlln kısa dalgası: Srhubert'in po
lone:ı:lerlle Macar fantezileri. 17 Varşova: 
Salon orkestrası. 17.45 Berlin kısa da;; 
gası: İş sonu konseri. 18.50 devamı. ıs. 
Ostrava: Asker' bando. 19.05 devatnlİ 
18.45 Brüno: Hnfif muc;iki. 19.17 AsJcel'

0 kon!ler. 19.20 Prag: Snlon orkestrası. 2 

Berlin kısa dalgası: Neşeli hafta S0'111 

programı. 20.10 L.'lypzlg: K11rıŞJk proı· 
ramlı iki saat. 22.10 Varşava: Kilcillc or· 
kestra, :'2.45 Bllkı'Cs: Hafif konser naıtJI. 
23.15 Brüno: PlAk musikisi. 

>DA MUStKfSt 

19.15 Berlln kısa dalgıun KlAsllc ~ 
trlyosu. 20.35 V..-.ova: Trlyo koı.--

22.45 P~t~: <:&7. ve trivORu. 
IU.SITALLEK: tf1' 

20 Peşte: Çigan orkestrası refalr~ 
Macar şarkıları. 20 Varşovıı: Vlyol0_.ıi• 
ile sonatlar. 20.15 Bükreş: Güz.el iP"' 

lerln pll'ıklarındnn. 

')ANS MUSiKiSİ: 

16.30 Berlin kısa dnlr,ası. 18 Var:;:; 
21.15 Bükreş. 21.30 Berlin kısa da 
22 I..Aypzlg. 23.30 Prng, Brüno. 

Abdullah Raif bu sahte diploma 
ile Bakırköyündeki Bezezyan hususi 
lisesine girmiş, üç sene okumuş, ve 
sonl'a Ticaret Mektebine devam et
miştir. Mektepler son usule göre bi
ribirlerindeo diploma ve tasdikname 
suretlerini isterlerken, Vefa Lisesin 
den gelen surette sınıfta kaldığı an
laşılmış ve bu suretle tahrif ortaya 
çıktığı için Ağırceza Mahkemesine 
verilmiştir. Dün iddia makamında 
bulunan müddeiumumi muavini Ah 
met Remzi iddiasını söyledi ve suç
luya Ceza Kanununun 342 inci mad
desihe göre ceza kesilmesini istedi. 

Müddeiumumi dosyayı tetkike aldığı 
için muhakeme başka bir güne bıra
kıldı. 

Mevsimin son resmi karşılaş
ması olan bu maçın hangi stadda ola 
cağı hakkında muhtelif şayialar do
laşmakta ve düne kadar her iki klüp 
idarecileri maçın kendi sahalarında 
olması hakkında muhtelif tezler ileri 
sürmekteidiler. Nihayet dün mınta -
ka merkezinde yapılan son bir toplan 
tıda maçın Fencrbahçe stadında oy -
nanmasına karar verilmiş ve maçın 
hakemliğine Adnan Akın intihap e -
dilmiştir. 

Bu hırsızlar, en büyüğü 18 ve en kil 
çüğü 14 yaşlarında Şerafettin, Faik, 
Necdet Piker, Mehmet Dalsesli, Be
dii Anadolu, Muzaffer Tunç ve İbra
him ismindeki 7 çocuktur. 

mıştır. 

bir kadına çarp";.;'ak kolundan yarala • -o- d 
Moskova Radyosun o 

Bu maddenin tayin ettiği ceza ikl 
seneden 8 seneye kadar hapistir. Mu 
hakeme müdafaa için başka bir &ü-
ne bırakıldı. -

AÔffiCEZADA: 

iple Boğarak 
Öldürmüıler 

Dün Ağırceza Mahkemesinde, ge
çen sene Tophanede, hemşerileri ve 
arkadaşları Kuruçaylı Abdullahı ku 
yu ipiyle boğarak öldüren Omerle 
Bekirin muhakemelerine devam e
dildi. Omerin Kuruçayda gösterdiği 
'bir müdafaa phidinin iatinabe sure 
tiyle alınan ifadesi okundu ve ED
ver isminde evvelce dinlenen bir şa
hidin tekrar şehadetine müracaat e
dildi. Bunların ikisi de hadise hak
kında hiçbir şey söylemiyorlardı. Mu 
hakeme bitmişti. Müüddeiumumt Ah 
met Remzi dosyayı mütaleaya iste
diği için muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

f\fÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Kantarcılar Cinayeti 
Tahkikatı 

Müddeiumumilik bir hafta evvel 
Kantarcılarda Ahmet Nuralm sabun 
fabrikasında bekd Şevketi bo~arak 
Gldürdükten sonra kazana atan Elizıg 
li Mansur hakkındaki tahkikatını bi
tirmiş ve dosyasını ağır ceza mah!te
tnesine vermiştir. Muhakeme günü ta 
Yin edilmiştir. Yakında başlanıu:11kbr . 

• 

İHTİLAS: 

lir · Belediye Talisildan 
Mahkemede 

Saat 17 de yapılacak bu karşılaş

madan evvel her iki klübün genç ta

kımları arasında hususi bir maç ya
pılacaktır. 

* 

Taraçadan Düıtü, Öldü 
Beyoğlunda, Sakızağacı caddesinde 

Dva apartımanının kapıcısı Artın 

dün sabah apartımanın taraçasından 
sokağa dür,müş ve hastahaneye götü
rülürken ölmüştür. 

* Üsküdarda oturan Hüsnü ismin
de bir çocuk, top oyunu yüzünden çı 
kan kavga neticesinde arkadaşı Emi
ni taşla başından yaralamıştır. * Kısıklıda oturan İsmail, alacak 
yüzünden çıkan ~avga neticesinde Di 
mitri isminde birini sopa ile başın
dan yaralamıştır. 

Dün Ağırceza Mahkemesinde ihti
las ve zimmet iddiasiyle tevkif edi
len belediye tahsildarı Nadinin mu
hakemesine devam edildi. Müddeiu
murnt iddianemesini söyledi. Nadi
nin 1569,5 lira ihtilas ettiği, 36 lira 
da zimmetine para geçirdiğini sabit 

T. S. K. lstanbul bölgesi futbol a
janlığından: * Mehmet Ali isminde bir çocuğun 

yapılacak idaresindeki bisiklet Tozkoparanda 26-6-1938 Pazat' günü 
Şilt maçı. 

* Vatman Sadettinin idaresindeki 
141 numaralı tramvay Harbiyede Hü 
seyin isminde bir çöpçüye çarparak 
başından yaralamıştır. 

görerek kendisine Ceza Kanununun Fenerbahçe stadı: 
202 ve 203 üncü maddelerine göre Fenerbahçe (B) Kasımpaşa (A) sa 
ceza verilmesini istedi. at 15,30 hakem Samim Talu. 

Yeni Bir Terfi 
Listesi 

Ankaradan gelen haberlere göre 
Adliye Vekaleti hlkimler için bir ta
yin ve terfi listesi hazırlamıştır. Lis
te yüksek tudika arzedllmi§tlr. ikin
ci ve daha şümullü bir listenin daha 
hazırlandığı da öğrenilmiştir. 
Diğer taraftan Adliye Vekaleti İs

tanbul hakimlerine yeni bazı terfi ve 
nakilleri teklif etmiştir. Bu arada bi
rinci ticaret azasından Nazıma, ikin
ci ticaret azasından Nazik ve ikin -
ci müstantik Mahire Amasya Hukuk 
Hakimliği teklif edilmiştir: Öğren -
diğimize göre bunlar bu teklifi kabul 
etmemişleridr. Asliye İkinci Ceza aza 
sına Niğde ve birinci hukuk azasın
dan Muhittine de Mersin hukuk ha
kimlikleri teklif edilmiJti:f. 

İstanbul mahkeme azalanndan B. 
Ferhat ve Repda da terfian başka 
bir yere tayin edilmeleri teklif olun
muştur. 

Müddeiumumi Hikmet Onat bazı 
adil işler hakkında Adliye Vekaletile 
temasta bulunmak üzere evvelki gün 
aksam trenile Ankaraya git~iştir. 

Fenerbahçe - Beşiktaş Saas 17,30 
hakem Adnan Akın, yan hakemleri 
Feridun Kılıç, Fahrettin Somer. 

Not: Maç beraberlikle neticelen -
diğl takdirde 15 er dakikalık iki dev 
re temdit olunacaktır. 

Yunan Muhtelltl 
Galataıarayla l•ti11 

Karıllaııyor 
Fenerbahçenin 30 uncu yıldönümü 

dolayıslyle şehrimize davet edilen 
Yunan muhteliti üçüncü karşılaşma• 
sını bugün 17,30 da Galatasaray ta
kımı ile yapıyor. 

Fenerlilere 2 - O mağlup olan, 
Pera ile berabere kalan Yunan takı
mı dünkü nüshamızda da bildirdiği
miz gibi o kadar yüksek bir oyun çı
karan takım değildir. 

Uç oyuncusu eksik, Yunan milli 
takımının esas kadrosu olan bu takı
mın ilk maçında Fenerbahçeye mağ 
lup olmasını takım kaptanının söyle 
diği gibi çimen sahaya alışık olma
malarına hamletmlştik. 

Fakat evvelisl gün Pera ile Tak
sim stadında karşılaşan Yunan oyun 
cularmın Fenerbahçe stadında gös
terdikleri kabiliyetin pek üstüne çık 
madıklarma §ahit olduk. 

Ester isminde bir kıza çarparak ba- * Yeşilköyde Mühendis Rıza soka-
şından yaralamı~ır. ğında oturan Feridun, elektrik cere-* Şoför Nusretin idaresindeki oto 

1 
yanı çaldığından yakalanmıştır. 

mobil Köprü üzerinde Nasibe ismin~e 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

ı - Merkezimize ait Tuzla İstimbotunun tekne, kazan ve makine 
aksamı açık eksiltme usulile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 4850 liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A - Fenni şartname, İdari şartname. 
4 - İstekliler bu şartnameleri 25 kuruş bedel ile merkezimiz levazı-

mından alabilirler. · 
5 - Eksiltme 12 Temmuz 1938 Salı günü saat on dörtte Galatada 

Kara Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez binasında satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 368 lira 75 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair resmi ve

sika ibraz etmeleri şarttır. (3872) 

lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumfliğinden : 
İstanhul Ceza ve Tevkif evleri hastaneleri için 31-5-939 akşamına kadar 

satın alınacak 5000 kilo ikinci nevi dağlıç eti, 9400 kilo İnek sütü ile 
beh~r kasesi 250 gram üzerinden 21500 kase yoğurt ayn ayn 21-6-938 
gününden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. Etin muhammen bedeli 
2175, lira muvakkat teminatı 163 lira 13 kuruş ve sütün muhammen be
deli 752 lira olup muvakkat teminatı 56 lira 40 kuruştur. Yoğurdun mu
haınmen bedeli 1075 lira olup muvakkat teminatı 80 lira 63 kuruştur. 
Etin eksiltmesi 6-7-938 çarşamba günü saat 14 de ve sütün eksiltmesi ay
ni günde saat 15 de ve yoğurdun eksiltmesi keza ayni günde saat 16 da 
Sirkecide Aprefendi sokak 13 numarada İstanbul Adliye Levazım daire
sinde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden maada her g\i'1 
İstanbul Adli~ Jevazım dairesinde .ıörebilirler. <3737) 

Türkçe Konser _., 
Moskova, 24 (A.A) - Tas AJ 

bildiriyor: ,ı 

28 Haziranda, Moskova saa~lle,, 
den 21/45 e kadar, yani Türkıye "fil" 
atile saat 20 den 20/ 45 e kadar, ~ 
kiye için hususi bir radyo konser 
rilecektir. __/ 

------------------Türk Bira 
( Bomonti 

Fa b r l kal o rl J 
• Nektar 

Türk Anonim Şirketi ... 
Oçüncü Davet - ikinci ll~jd' 
6 Mayıs 1938 tarihinde fev~B ıııı'" 

toplantıya davet olunan heyeti rıı'clY 
miye nisabı müzakere hasıl ol · ştıt· 
ğından dolayı içtima edernern1 rıııJI 
Hissedarlar yeniden 14 Terll ar 
1938 Perşembe günü saat 12. ~:t 1' 
}atada Agopyan han~ndaki Şı~ ıııil' 
zıhanesine ayni ruhsatnarnen~ııoıJI" 
zakeresi için içtimaa davet 0 

lar. 1 
MOZAKERE RUZNAMf.S ,ııo 
1) Şirketin feshi ile tasfiY~Y~I>'• 

(2) Tasfiye memurlarının ın 
salahiyetleri ve ücretleri, 1.~1eri· " f t ır 3) Hesap murakıp ve mu e 
nin intihabı. ı 

0
ts"1' 

Hisseleri mikdarı ne olursa e'J ~ 
her hisse sahibi, hissesi kadar r iştı' 
bibi olmak üzere, işbu içtirnBat ı<" 

· 8 re -"' rak edebilir. I-nssedarlar tı~ te"'' 
nununun 371 inci maddesıne yeti' 
kan h!sse senetlerini umumi be e\""' 
toplanma gününden bir hafta ~'!'. 
line kadar şirket merkezin~ tevdi 

.:...:ı • aıe e Cenevrede Banque Fıı::uer 

etn1elidirler. UdiJlıtl 
Hisse senetlerinin depO ed ril~ 

dair malt müesseselerce ve rt'ltJ!P" 
· in u ..r makbuzlar hisse senetlerın ...... 

. · de :r-• 
heyet için tevdii m11;hıyetın 
lıp muteber olacaktır. 

8 
Iatanbul, 25 Haziran !~r.Lısı 

iDARE .ıu..., 
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'I""' AN 
Gündelik Gazete 

---0-

TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde, her• 
ıeyde temiz, dUrOat. aamlml olmak, 
kariln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Millctlernrnsı posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3.5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değls
tlrmck 25 kunıştur. Cevap fçtn mektup 
lara 10 kuruşluk pul flAvesi IAzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Zeytin Dağını 
Okuduktan 
Sonra 

Yazan : j\', E. Y. 

Sıkılarak itiraf edeyim: Falih Rıf
kı Atayın yazdığı (Zeytin Dağı) adlı 
eseri görmemiştim. Eser, ikinci tab'ı 
münasebetile elime geçti. 

Çok yorgun bir ak~amımd1. Kitabı 
ele almaya kar§t dimağımda bir mu
kavemet duyuyordum: Falihin yan· 
Jan mutlaka gözönünde yeni yeni U· 

fuklar rataeak, dimağı kamçılaya
cak, yorucu düşiincelere yol açacaktı. 

"Şöyle bir, iki sayfa okuyayım da 
bırakayım" dedim. Derhal yakalan
dım. Meraklı bir zabita romanına dal
mış bir çocuk gibi kitabı bir daha el· 
den bırakamadım. 

Yirmi sene geride bıraktığımız bir 
mazi var. Pek çoklarımız hunun için
de büyüdük. Hadiseleri yakından gör 
diik. Fakat yeni hadiseler ve mese
leler karşısında ~unları unuttuk, göm 
dük. Toplu halde gözümüz önünde 
canlandıramıyoruz, bugünle alakaları 
nı hatırlıyamıyoruz. 

Eski günlere dair tefrikalar, hatı
ralar yazanlar çıkıyor. Yarın da daha 
birçokları çıkacaktır. Fakat hiç kim· 

se Falihin yaptığını yapamıyacak, 

bütün o devirleri şahıslarile, hadise· 
, __ :. _ -!.~~ .... :.:.a'I - .... 

niden yaşatamıyacaktır. 

Falih Rıfkı, kalemini bir ressam 
fırçası gibi kullanmıştır. Birkaç satır 
içine sığdırdığı bir tasvir, bir fıkra 
bir düşünce ile bize bir adamı, bir 
devri, bir alemi yakından tanıtıyor. 

Bu kadar derin manalar taşıyan fi 
kirler ve buluşlar~ yazı şekline girin
ce tazeliğini, tabiiliğini hiç kaybetmi
yor. Rahat rahat Falihin kaleminden 
bizim düşünce ufkumuza akıyor. 

Derin bir hliz duyarak Falihle be
raber eski günlerde geziyoruz, onun
la beraber o günleri tekrar görüyo-
ruz. 

Falihin yazılarında şahıslar lehin· 
de ve~·a aleyhinde hiç bir sabit fikir 
yok. Fakat Falihte her vakit gördüğü 
müz cesur, aman!'lız inkılapçı ölçüle
ri ve ileri görUşler vardır. Dünün dar 
lıklarla, acizlerle, şahsi endişelerle do 
lu ufuklarını Falih bize bu ölçiilerle 
aydınlatıyor. Eski alemle bugünkii 
:rasyonel diişiiniiş ve gidiş arasındaki 
mesafeyi daha iyi ölçiiyoruz. Bugiin 
vardığımız hamleleri, dünkü gidişe 
göre bekleyebileceğimiz neticelerden 
ayıran uçu.rumları en canlı bir ~ekil
de görebiliyoruz. 

Memleketimizde hakiki manasile ten 
kit yerleşmemiştir. Umumiyetle usu· 
lümüz, Mr dostun eserini mübalağa
lı kelimelerle methetmektir. Bu satır 
ları "koyanlar, belki de bunların dost 
luk kaygıısuyle ezberden yazılmış bir 
methiye olduğunu sanacaklardır. 

Kendilerine Falih Rıfkı Atayın Zey 
t~n Dağım okumalarını tavsiye ede· 
rırn. 1ddialarınıda haklı olduğumu v.e 
•niibalôğa etmediğimi isbat etmek i· 
Çin değil, kendi duyduğum derin haz. 
"ti her okuyanın da duyacağına emin 
Olduğum ve duymalarını istediğim i· 
Sin ... 

Falihin kitabı Tiirk dilinin kliısik
leri içinde ölmez yerini bugünden al 
ttlıştır. 

l AVŞANLIDA : 

l<araköy Değirmeni Yandı 
Tavşanlı, (TAN) - Kazamızın Du 

1936 büyük Kief manev
ralarında, komünist 

partisinin merkez komitesi ka
tibi Andreyev, ukere kaJ'fı söy
lediği bir nutukta "Bi2 düş· 
manı, Sovyet Ruayanm hudut
larmm öte taraf uzaklannda 
vuracağız,, demit idi. Filvaki 
bu çok mühim ıevkülceyf kai
desi, her ukeri devlet için bir 
ideal olmak değerindedir. Har
bi dütman topraklarında yap
mak, kendi memleketini, hal
kını, fehirlerini her türlü milli 
sanayi ve umran yapılarını, 

ilah, dütmanm taıallut ve tah
rib inden korumak 9üpheaiz her 
devletin elde etmiye çalıtacağı 
bir gayedir. 

S ovyet Rusyanın sevkülcey. 
şi coğrafya durumu, hiç bir 

Avrupa devletinin malik olamadığı 
derecede, müdafaaya elverişlidir. 

Garp sınırlarından Ural dağlarına 
kadar olan mesafe, yani yalnız Av
rupa Rusyasmın genişliği bilP., iki 
bin kilometreden fazladır. Garp 
hudutlannın tehlikeli hava bölgesi 
içinde Leningrad, Kief, ve Odesa
dan başka büyük şehirler yoktur. 
Büyük kara ve hava mesafelerine 
malik olmak itibarile Sovyet Rus
ya, endüstrisini hava taarruzlann
dan masun bölgelere çekebilecek o
lan yegane memlekttir. Fakat bu 
büyük mesafeler, ayni zamanda Sov 
yet Rusyanın taarruz ve bir cep
heden diğerine manevra kabiliyet
lerini tahdit etmekte ve memleke
ti, biri diğerinden 10 bin km. lik 
azim bir mesafe ile aynlmış, uzak 
doğu ve batı ordugahlarına ayır
maktadır. Onun için müstakbel bir 
harpte bu iki cephe müstakil ka
lacak ve demiryolu inşası ve bil
hassa hava yolları tesisi için sarfo
lunan pek büyük gayretlere rağ -
men, birinden diğerine her hangi 
seri ve ehemmiyetli bir yardım 
mümkün olamıyacaktır. 

174 millet veya kabileden müteşek 
kil Rus Sovyetleri Bir1iğinin nüfusu 
1933 te yapılan tahmint bir hesap 
üzerine takribn 166 milyon insan 

Bizim 
z eytindağının tepesinde : 

yim. Lut denizine ve Ge
rek dağlarına bakıyorum. Daha 
ötede, Kırmızı denizin bütiin sol 
kıyısı, Hicaz ve Yemen var. Ba
şımı çevirdiğim zaman Knmame 
nin kubbesi göziime batıyor; bu 
rası Filistin'dir. Daha w ~ Rşagıua 

Lübnan var; Suriye var; bir ta
raftan Süveyş kanalına, öbür ta

raftan Basra körfezine kadar 
çöller, ~ehirler ve hepsinin iis • 
tiinde bizim bayrağımu;! Hen bu 
hudutsuz İmparatorluiun çocu-
ğuyum. 

Çıplllk İsa, Nasırada mnran -
goz çırağı idi; Zeytindağının iis 
tunoen geçtiği zaman, altında, 

kendi malı bir eşeği vardı. Biz 
Kudüste kirada oturuyoruz. Ha
lep'ten bu tarafa geçmiyen şey, 
yalnız Türk kağıdı değil, ne türk 
çe, ne de Türk geçiyor. 

Floransa nekadar bizden de • 
ğilse Kudüs de o kadar bizim 
değildi. Sokaklarda seyyahlar gi 
bi dolaşıyoruz. 

Kamame kilisesinin hıristi _ 
yan milletler arasında taksim e
dilmiş olduğunu bilirsinb:. İçe· 

risinin her parçası n~ bütihı kili
senin hl'r hizmeti bir başka ce
maatindir. Bu cemaatler yalnız 
anahtarı pay edememişlerdi. O
nun için Kamanıc anahtarı bir 
hocanın elindedir. Bütiin hu kıt'
nlarda biz işte bu hocanm \'azi. 
fesini yapıyoruz: Ticaret. kıil -
tiir, çiftçilik, sanayi, binalar, her, 
şey Araplann veya diğer devlet 
lerindir. Yalnız jandarma bizim 
idi; jandarma bile değil, jandar· 
manın esvabı. 

TAN 
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BATI RUSYANIN NVFUS VAZi YETiNi GOSTERIR KROKi 

S. Rusya, iki Cebheli 
Harp Yapabilir mi? 

r 
YAZAN: 

GENERA~ H. EMiR 
ıl ___ _ 

olarak tesbit olunmu§tu. Bugün ise 
180 milyona vardığı zannolunmak
tadır. Bu sebeple, Rusyanın insan 
malzemesi en büyük bir teslihat i
çin dahi kafidir. Fakat Rusyada nü 
fus, çok geniş olan toprağa çok 
gayri mütenasip bir §ekilde yayıl
mı§ bulunmaktadır. Umum nüfu
sun 3/4 ü, umum toprağın yalnız 
yüzde 20 sinde ikamet ediyor ve 
Sovyet Rusya topraklarının müte
baki yüzde 80 ninde nüfusun yal-

nız 1/4 l serpilmiş bulunuyor. 

S ovyet Rusyanın kara ve ha
va kuvvetlerinin, sevkül

cey§ ve nüfus siyaseti icabı, ayrıl
mı§ oldukları 15 askeri dairenin o
nu Rus Avrupasında ve mütebaki 
beşi Asyadadır. Sovyet teslihatı

nın ağırlık merkezi gittikçe Garp 
hududuna doğru yer değiştiriyor. 
Bugün Leningraddan Karadenize 
kadarki yalnız 3 askerl dairede, u
mum ordunun yansı ve motörlü bir 

imparatorluk 
Falih Rıfkı Atag 

.. 

~ ...... ~ 
Falih Rıfkı Atay, "Zeytındağı" ad

lı bir kitapla bize binblr R~e hi
ktıyeleri anlatıyor. 20 - 25 sene geri
sine ait olan hikAyeler, bize bugün 
uzak, tamamile kaybolmuıı bir Ale
min sesi gibi geliyor. Fallhin kita
bında "Bizim İmparatorluk., adlı bir 

~ 
Y.~Zl b~lduk. Bir iki sayfa !cinde btı
tun hır İmparatorluğun resmini çi
zen bu yazıyı ısahibinin ~mile bura

\ ya geçiriyoruz: 

"~ ........ ·"-"'~~~ 
leşmiş hiç bir Arap görmedikten 
başka, Araplaşmamış Türke az 
rasgeliyordum. 

Arap milliyetpenerlii{ini gii· 
den Şamlı Azimzadeler, Konya
dan gelme Kemik Hüseyin to· 
runları idi. Halebin esa!I familya 
larının asıllan Türklerdi. Os • 
mantı İmparatorluğunda biitün 
ekalliyetler imti;razlı oldukları 
için, ve Türk unsuru imtiyazsız 
olduğu için herhangi bir müslü
man ekalliyetin çocuğu olmak, 
Türk olmaktan daha faydalı idi. 

Bir Kürt zaptiye çavuşunun 
kütüğünden gelen Ahdurralı -
man Paşa. dedesi ve bahası ver
gi çaldığı için zengin, Araplaş -
mış olduğu için de ayan azası idi. 
Bu Abdurrahman Pa,a, kendi 
toprağının tamamını anı:ak ha
rita Ustünde görmüştiir. 

Birinci Millet Meclisinde şer'
iye \'ekilliği etmiş, Eskişehirli 
bir Türk hocasının Türkler gibi 
"ve,, deml'k yerine, Araplar gi
bi (vua) dediğini belki heniiı u
nutmamış olanlar vardır. Suri • 
ye, Filistin ve Hicazda: 

- Türk müsünüz? 
Sualinin bir çok defalar ceva

bı: 

- Estaffirullah! idi. 

Osmanlı İmparatorluğn bura
larda, ücretsiz tarla ve sokak bek 
çisi idi. 

Eter medrese ve şuursuzluk 
devam etmiş olsaydı, Araplığın 
Anadolu yukarılarına kadar gi
receğine şüphe yoktu. 

Bizim emperyalizm, Osmanlı 

emperyalizmi, şu ana fikil' üs • 
tünde kurulmuş bir hayal idi: 
Türk milleti kendi başına devlet 
yapamaz! 

Kudüs'ün en güzel yapısı Al· 
manlann, ikinci güzel yApısı yi· 
ne onların, en büyük yapısı Rus· 
ların, bütün öteki binalar Ingi • 
lizlerin, Fransızların, hep ha5ka 
milletlerin idi. Gür sakalları ba
harat kokan dürzüler, saçları ö
rülmiiş yahudiler, etleri meşin· 
leşmiş uryan ve entarili Arap· 
lar, hepsi Türk ordusu kanula 
doğru giderken, dar Suriye ve 
Filistin kıt'asındak( iki r.a(a ay· 
rılmış: "-Geç yiğitim, geç!,, di
yordu. 

Fakat bir avuç Türk, bütün 
· kıt'ayı tuttu. 

Koskoca çölfi, bina ve bahce-
lerle donattık. • 

Geç kalmıştık. Artık ne Suri
ye, ne de Filistin bizim idi. Ru
meliyi maddeten nekadar kay • 
hettikse, buraları manen o kada.t 
kaybetmiştik. 

Bir realite hissi ile değil. bir 
tarih hissi ile kendimizi zorlu • 
yorduk. Anadolu baştanbaşa ya· 
pılmak, şehirler, köyler, ev ,.e 
tarla zengin olmak, Türkler ta
mamen carplılaşmak ve sonra 
da Halepten Kırmızı denize doi
ru, nüflu, teknik ve sermaye ile 
taşmak llmnclı. Bia be Anado
luyu qıp Halep kapısını vurdu· 
iumuz zaman, umran ve kala • 

liklerin yandan fazlası toplu bu
lunmaktadır. Eğer Harkov ve Mos
kova dairelerinde]si kuvvetler de 
hesaba katılırsa Sovyetler ordusu
nun 2/3 kadarını Garp cephele
rine karşı bulundurmakta olduğu 
anlaşılır. ..,, ıı -..., • ~ • 

44WWWQ uza ....... 

B u günün Sovyet Rus ordusu 
şüphesiz eski Çarlık ordu

su değildir. Hatta 1934 .senesi so
nundaki ordu bile değildir. Çün
kü bu defa dört sene evvelki Sov
yetler ordusunun 3/ 4 ü, yaz ayları
na mahsus kısa hizmetli efrattan 
müteşekkil milis kıtalar ve yalnız 
1/ 4 ü iki sene hizmetli normal bir 
ordu halinde idi. Milis teşkilat bi
zim eski redif teşkilatımızı an
dırır ve talim ve terbiye, disiplin. 
teçhizat ve teslihatça ikinci dere· 
cede bir ordu manzarası gösterir. 
Bundan başka bu gibi kıta ve te
şekküllerde hizmet ..edip salıveri

len ihtiyat efradın harp ve hareket 
kabiliyetleri de aşıığı olmak gerek
tir. Bunun için Ruslar 1935 sene
sinden itibaren milis ve daimi or
dular arasındaki nisbeti tersine 
döndürmiye yani ordunun 3/ 4 nü 
iki sene hizmetli daimi ordu hali
ne getirmiye başladılar. Şimdilik 

l/4ü yine milis kalacaktır. Bu suret 
le hem ordunun vasfı değişmiye ve 
hem de barış zamanı silah altında 
bulunan askerin mevcudu süratle 
artmıya başlamıştır. Bu mevcut 
1936 sonunda henüz 1,6 milyon i
ken 1937 sonbaharında daha 200 
bin arttı. 

Sovyet Rusyada her sene asker
liği gelen efradın yekunu 1,200,uOO 
olup bunun yalnız 2 / 3 ü yani tak
riben 800 bin kadarı askeri hizme
te elverişlidir. Bu suretle bugün 
Rusyada talim görmüş ihtiyatların 
yekunu takriben 9 - 10 milyon ol
mak gerektir. 

O halde bir harp halinde - sırf 
nazari bir hesap ile - Rusyanın ba
rış mevcudiyle beraber 10 - 11 mil
yon insanı seferber edebileceği an· 
!aşılır. Bir de askerlik yaşının indi· 
rilmesi ile, 1940 senesine kadar, da
ha 2 senelik efrat yani 2 milyon mu 
allim nefer kazanılacağı da düşünü 
lürse o halde Sovyet Rusyanın bir 
harpte umumiyetle çıkarabileceği 
kuvvetin 13 milyondan ibaret ola
cağı anlaşılır. 

B una mukabil, Rusyanın Garp 
te harbedebileceği İskandi

navya ve küçük Baltık devletleri
le beraber Almanya, Lehistan ve 
Rumanyayı hesba katarsak bunl::ı
nn nüfuslarının toptan 144 milyon 
insana ve bir harpte seferber ede
bilecekleri kuvvetlerin de 13 - 14 
milyona baliğ olacağı anlaşılır. Gö
rülüyor ki, dünyanın bu semtinde 
bir muvazene vardır ve banşın le
hinde olan bu muvazene daha tızun 
seneler bozulamaz. R usyanın uzak doğudaki as-bıaniç nahiyesindeki Karaköy değir

llteni geceleyin yanmıştır. Hadisede 
ltast eseri görülmekte ve tahkikat ya
t>ılınaktadır. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 da] 
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Osmanlı saltanatı som bürok
rat iken, bürokrasi bile tam - a
rap, yahut yarı • arap'tır. Türk-

Bu kıt'aları ne müstemfekeJe,. 
tirmiş, ne de vatanlaştırmıştık. 

keri vaziyetine gelince, J a
ponlar Çinde meşgul oldukça, bu
rada da bir müvazene teşekkül et
miş demektir. Sovyet Rusya Uzak 1 

5 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Cemile Akis imzasile bir mektup al 
dım. Bu mektubun sahibi diyor ki: 
"Dünkü Tanda bayram giinleri rozet 
takmak usulünlin kaldırılacağı hak
kındaki havadisi memnuniyetle oku-
dum. Bu münasebetle size şahit oldu
ğum çok enteresan bir vakayı nnlntn
cağım: 20 gün e\'velki Kızılay haf ta
sına tesadüf eden Pazar günü, İstan
bulun kır gazinolarından birinde 
idim. Garsonlar meşrubat ile beraber 
ikişer üçer tane Kızılay pulu getiri
yorlar ve masaların üstüne hafifçe ya 
pıştınyorlardı. Ben gazinoda ge~ va
kite kadar kaldım. Masaların iyice ho 
şaldığı bir zamanda garsonlar. uçla • 
nndan hafifçe yapıştırılmış olan bu 
pullan sökmiye başladılar. Her pulu 
itina ile bir zarfa yerleştirirken "be
reket versin,, "bereket versin,. deme
yi de unutmuyorlardı. 
Paranın yerini bulmamasında kim 

suçlu?,, 

• İçtimai yardım, insan cemiyetinin 
başladığı günden, modern dediğimiz 
cemiyetlere kadar, din kanunlarına, 
cemiyetin kanunlanna, örfüne girmit 
tir .. "İki ıömleği olan birini fukara
ya versin,, İslamiyetin şıarlanndan 
biridir. Müslümanlıkta zekat, bir ne
vi mecburi, içtimai yardım vergisi • 
dir. 

Evkaf te~kilitı, doğrudan doğruya 
içtimai yardımı istihdaf eder. Fakat 
Osmanlılığın devam edip gelen tered
disinde bütün bu ileri ve insani vazi
feler mahiyetlerini kaybetmişlerdir. 
Fukaraya yardım, fertlerin arzu ve 
hamiyetine bağlı bir iş olarak kal
mıştır. 

Kızılayın, ve diğer hayır miiesseso 
)erinin halktan iane toplamaııı zaruri 
bir işti. Fakat bayramlarda rozet tak· 
mayı, o kadar ipti:r.ale götlirdfller ki, 
karHn dediği gibi birçok suiistimolle 
re de yol açtılar. Bayram günlerindt! 
rozet takmanın kaldırılması bu itibar
la iyidir. Fakat hayır müesseseleri ya 
şamak için varidata muhtaçtır. F.vka· 
fı, irtlınai muavenete devredoceğim;z 
güne kadar, bu müesseselerin hayatı
nı temine mecburuz. Hatta bu yardı· 
mı tevsi etmek zarureti vardır. 
Milılümanlıfın kabul ettiği 1ekan, 

bir kanunla, herkesin kazancı nisbe
tinde bir vergiye bağlamak, bilhassa 
kazancı yüksek olanlan böyle bir 
mecburiyete· tabi tutmak zarureti 
vardır 

Paranın yerini buJmamasındaki 

suç, müesseselerin iane cem'inde 
kullandıkları metodlarda olabilir. Fa
kat halktan ianeyi temin eden rozet· 
leri kaldınrken, bu yardımı daha müs 
mir bir şekilde temin edecek vasıta. 
lan da düşünmek lizım. Cemiyetler 
nekadar refah ve huzura kavuşurlar 
sa kavuşsunlar, her zaman cemiyette 
yardıma muhtaç olanlar vardır, bi7.im 
gibi yeni sanayileşmiye, servet birik
tirmiye başlıyan memleketlerde ise 
bu ihtiyaç daha fazla göze carpar. Me 
deni zekiıtı bir kanunla tesbit, içtimai 
yardım teşkilatını asrileştirmek, içti
mai kalkınmamızın amillerinden biri-

1 dir. 

Şarkta, daimi seferber bir haıde. 
yarım milyona yakın bir kuvvet bu 
lundurduktan başka bu bölgeyi, 
bir harbi kendi başına idare ede
bilecek bir hale sokmak için var 
kuvvetile çalı§maktadır. 

Bundan başka,uyanan Çini bir 
müstakbel harpte, Sovyet Rus 
yanın yanında görmek te müm
kündür. Japonyaya gelince, o 
da, Çin harbi müddetince, 
buradaki kuvvet ve sevkulcev
şi vaziyet muvazenesini mümhUn 
mertebe muhafazaya gayret etmek
te ve Mançuride. Çine buradan 
gönderilen kuvvetlerin yerine yeni 
teşkilat yaparak. daimi büyuk bir 
ordu tutmaktadır. 

H ula~a, Sovy.et ~usya bu gün 
ikı cephelı bır harbi teda

füi surette muvaffakıyetle idare 
edebilir, fakat Uzak Şarkta tP.dafüi 
kalsa dahi garpte kopacak genel bir 
harp badiresinde harbi hasım top
raklanna nakil için henüz ne kuv
veti, ve ne de demir veva k&ra 
yolları kafi gelemez, me~~r kı Al
manyayı yalnız ve münferit hir si
yasi vaziyete düşürmek imkfinı ol· 
sun .. 
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HATAYA GöMDERDiGIMIZ FOTO 
MUHABİRİMİZİN İLK RESİMLERİ 

(BClf\ 1 incide) 
General Asım Gündüziln Başkan

lığındaki heyet Hataya geldikten 
sonra, burada vaziyet biraz değiştL 
Evvelce lslam mahallesinden Hiristl 
yan ve Alevi mahallelerine gidip 
gehnek için oldukça güçlük çekili
yordu. Şimdi daha serbesttir. 

''Y CIJClftn Atatürlıl,, 

ı 

Akşamları binlerce halk Asi neh
rinin kenarındaki bahçelerde gezi
yor. Gece saat 24 e kadar dükkanlar 
açıktır. Sokaklarda Büylik Onder A
tatürkün büstünü dolaştıranlara sık 
sık tesadüf ediliyor. 

- Yaşasın Atatürk! Sesleri Hata 
yın her tarafında en çok duyulan 

MOTÖRSUZ OTOMOBİL 
,eydir. Yazan: Erskin Kolduel - Çeviren: 1. Tok _ 

iJ1muu11ı111n1111İ111• a •ı111111nın111u1:11111U1ii Türk - Fransız Erkinıharbiye he 
yetleri müzakereleri devam ediyor. 
Bazan da duraklıyor. Esas itibariyle 
Türk askerinin Hataya girmesi ka
bul edilmiştir. Anlaşıld1ğına göre, 
girecek askerin miktarı üzerinde bir 
türlü müsbet bir neticeye varılamı

- 1 - Skott: 

Mel, otomobilin içinde yat
makta olan köpeğinin yanı

na iyice yerleşti ve bancosunu çal
mıya başladı. Sayne, Penbeskotun 
sahanlığındaki salıncağa kurulmuş 

yor. 
Umumi Türk Vali Doktor Abdur

rahman Melek iş bafına geldikten 
sonra, Suriye hükiımeti tarafından 
muhtelif memuriyetlere tayin edil
miş olan birçok Araplar kendilikle
rinden istifa etmişlerdir. Bazı tef)ti

Merl'in banco çalmasını dinliyor
du. Tam yaz ortası idi. Hava müt
hif sıcaktı. Garpte toplanan kara 
bulutlar, akşama bir fırtınanın ko 

Usbecilerle elele verip Türklerin aleyhinde bin bir fesada iştirak eden ve Türk evlerini yağma ederek 
haydutluk yapan Suriye jandarmaları Antakya sokaklarında 

lit ta lağvedilmiş, Suriyeli memur-ı re çıkardığı müşkülat devam ediyor. 
lar açıkta kalmışlardır. Bu Araplar Rey vermiye gelen Türklere bin tür 
kendi memleketlerine dönmiye bat- lü 1'llal soruyorlar. Halkın masumi
lanuşlardır. yetinden istifade ederek, müşkül va 

Siikcin ancak Türlı orclmanan ziyetler ihdas ediyorlar. .. 
• .. . Fransızlar açıktan açığa Türklere 

welmaile mıımliin olacalrtır her işte zorluk çıkarıyorlar. intihap 
Fakat, bütün bunlar, Hatayda u- yerinde serbest olmak IÖYle dursun, 

mumi asayişi temin etmekten çok u- burada vazife gören gazetecilere 
zaktır. Burada rahatlık ve huzuru dahi göz açtırmıyorlar. Resim almak 
ancak Türk ordusu temin edecektir. çok güç bir iş.. Her yer yüzümüze 
lntihap komisyonu azasının Türkle- kapalı.. Komisyon azasının ve inti-

hap yerlerinin resimlerini dahi aldır 
mıyorlar. Sudiye jandarmaları çok 
§iddetli hareket ediyorlar. 

Caddede, meydanda bir hadise ol
sa, Suriye jandarmaları derhal etra
fı sarıyor. Kordonun içindekiler ser 
beet merbest d6vnfil-yorlar. H•ttl o 
kadar ki, birço1i1arı Suriye jandar
malarının arQsından, omuzunun ü
zerinden kordonun içinde bulunan
lara atef ediyorlar. Suriye jandar
malan böyle kanşıklık anlarında ka
tiyen müdahale etmiyorlar. Olen, ya 
ralanan olabilir.. Hiç aldırış eden 
yok.. Yalnız, hadisenin etrafını sar
makla iktifa ediyorlar. 

Milletler Cemiyeti 

lıomiqonumlan fikôyetler 
Bütün Hataylılar, Suriyelilerin, 

Fransızların, Milletler Cemiyeti mü
messillerinin yaptplkları haksızlık

lardan şikayetçi .. Anlata anlata biti
remiyorlar. 

Aleviler Türk olduklan halde kır
mızı kağıt alamamıflar ve bunlar bir 
grup halinde müracaat ederek, iğfal 
edilmekte olduklarını ve Türk yazıl-

• mak istediklerini söylemişlerdir. 

1 
Aleviler, flmdiki vaziyete göre, bir 

"Türklerin kam ve kanlan helaldir. kısmı münevver, bir kısmı da oku-
Böyle kiflr bir millete re1 vermeyin,, ı DWnıJ olmak üzere ikiye aynlnuşlar 
di7"n yobaz Naif hoea tevkif edil- dır. Münevverler ekalliyette olduk-

- dikten sonra.. lan için daima ekseriyetin tehdidi 

Ttlrlder aleyJainde Suriyeliler ve yobazlarla birBk olup çalı,an Millet-
ler Cemiyeti delegelerinden biri seçim yerinden çıkarken 

altındadırlar. Ekseriyetin başında Antakya şehrinde sekiz on bin~en 
Zeki Arsuzi isminde bir adam var- fazla olmıyan Rum ortodosklar ve 
dır. Bu, ekseriyetin ruhi haletine ta- katolikler hemen hemen b.~ muha
mamiyle hakim olduğıı için, Alevi- lif, diğeri muvafık olmak uzere tip
lere adeta liderlik etmektedir. Mü- kı Aleviler gibi ikiye aynlmıflar
nevver Aleviler §UDları söylüyor- dır. 

lar: 

Münef10er 'AleoUerin .azlerl 
- Biz hiçbir zaman Atatürkün 

çizdiği nurlu yoldan ayrılmak iste
miyoruz. Fakat, Alevi ekseriyeti bi
zim bu kar811lmlZ1 çok fena hislerle 
karşılıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. 
Biz, ne kadar onlara nasihat veriyor 
sak ta bir türlü anlamıyorlar. Maa
mafih vaziyet ergeç tavazzuh ede
cektir. 

KIZILCAHAMAMDA: 

Kazalara Sebeb 
Olan Bir Yol 
Tamir Ediljyor 
Kızılcahamam, (TAN) - Seneler

denberi bozuk olduğıı için bir çok ka
zalara ve hatta ölümlere sebep o-

lan Ankara - Kızılcahamam yolunun 
tamir ve inşas( Ankara viliyetince 
kararlaştınlmıştır. 

Yol yapıldıktan sonra, şimdi 4-5 
saatte, yağı§lı havalarda ise 8-19 sa-
atte gidilebilen Ankaraya 2-2,5 sa
atte vanlabilecektir. Bu suretle ben
zin sarfiyatı azalacağı için otobüs ve 
kamyon ücretlerinin de ucuzlaması 
Jhım gelecektir. Bunun tamiri, Bo
lu ve Gerededen gelenlerin de işine 
yarıyacaktır. 

Haıtahğın Öniln• Getlldl 
Kızılcahamam, (TAN> - Uzun se

nelerdenberi baytar memurundan 
mahrum kalan kazamızda ilerlemiş 

olan hayvan hastalığının öniine ge-
çilmiştir. · 

3-4 ay evvel tayin edilen baytar 

İbrahimin çalışmalarile hastalık kalk 

mıı ve kordonlar kaldırılmıştır. 

lntakyanın Osmaniye mah•IJesi Türkleri kendilerini bir tirli ka1detmek istem.iyen seçim btlrôsanan anilnde 
bekletfrlerbn 

Köylü Yağmur Bekliyor 
Kızılcahamam, (TAN) - Dağ köy

lerindeki mahsul vaziyeti pek endi§e 
uyandırmıyorsa da, diğer yerlerdeki 
ekinler yanmak tehlikesi gösteriyor. 
Çiftçi, dört gözle yağmur beklemek· 
tedir. 

pacağını müjdeliyorlardı. Zaman 
zaman şiddetli bir rüzgar esiyor, 
yumak yumak san toz yığınlarım 
havalandırıyordu. 

Mel, yazları, bobin fabrikasın
da çalışıyordu. Fakat o bütün bir 
sene çalışmasını sevmezdi. Kışın 
ormanlara çekilir ve ancak ba-
hara doğru dönerdi. Yazlarını, kö
peğile beraber viran kulübesinde 
geçirmeyi ve Soynenin oteli önün-
de banco çalmasını severdi. 

Mel, bancosunu tıkırdatıyor, 

Sayne ise, gittikçe artan bir hızla 
salıncakta sallanıyordu. 

Planketi plank ... Planketi plank. 
Planketi plank! 

Mel veyahut o })3vali patronlan 
nın dediği gibi "Melim İsveçli,, ha
rikulade bir oduncu olmasına rağ
men bobin fabrikasında hiç te iyi 
onltC',.,... .. 7., .... ,ıı •• " " ... , .. .,p,,., .. ...,..,.,.,,._ e,,..'L. 

rikada çalışmasını hiç sevmezdi. O-
nun çalıştığı fabrika elektrik bo
binleri yapıyordu. Mel'in timdi, fU 
dakikada fabrikada olması icap e
derdi. 

Sayne, Penbskot otelin sahibesi 
idi. Bu, münhasıran oduncuların 
yatıp kalktığı bir oteldi. Oduncu-
lar ormanda, odun kesme neticesin 
de kazandıklan paralan sarf etmek 
için şehre geldikleri zaman bu ~ 
telde kalıyorlardı. 

Saynenin yanında her hangi bir 
yardımcı yoktu. Esasen Saynenin 
yardımcıya da ihtiyacı yoktu. 

Planketi plank ... Planketi plank .. 
Planketi plank! 

M el bancosunu Sayne için ça
lıyordu. Bunlar, kendi ara

lannda hiç bir vakit konuşmazlar
dı. Mel dilini o kadar az kullanırdı 
ki, dilsiz doğsaymış her halde hiç 
bir şikayeti olmıyacakmıt! İn~~ 
onun yanında saatlerce oturabılır 
ve bir tek kelimesini duymıyabilir
di. 

Sayne, mutfağa gitti ve Melin 
köpeği için bir kemik getirdi . .Mel 
otomobilinin kapısını açtı. Küçük 
köpek kemiğe atıldı ve kemikle 
beraber tekrar otomobile girdi. Mel' 
in yanma çömelerek kemiği kemir 
miye başladı. Mel, yine bancosunu 
çalnuya başladı. 

Planketi plank ... Planketi plank .. 
Planketi plank! 

Sayne saat be§te, yemek hazır
lamak üzere, evin içine girdi. Mel, 
bancosunu elinden l>ıraktı. Köpe
ğini yanından kovdu. Otomobilden 
aşağı atladı ve otomobili iteliyerek 
kendi kulübesi yanındaki ahıra sok 
tu. 

Otomobil motörsüzdü. Daha ge
çen kış. Mel ormanda çahsırken. 
birisi ahıra girerek otomobilin mo-
törünü çalmıştı. Bahara doğru Mel, 
ormandan dönüp te motörün aşı

nlmıt olduğunu görünce, otomobi
li lteliyerek Sayne için banco çal
dığı otelin önüne getirmiş. ve bu 
her gün tekrarlanan bir itiyat ha
line gelmişti.. 

Mel, otomobili ahıra getirdi~) 
zaman orada patronu Skou, kendi-
ni bekler vaziyette buldu. Mel. 
Skottan nefret ederdL 

- Hello, Mel, diye seslendi, 
sana güzel havadislerim var! 

- Senin havadislerine inhtiya-
cım yok!. 

S kott'un kendisini işe çalır
mıya geldiğini Mel çok iyi 

biliyordu. Skott'u ormanda kiıme
ciltler sevmezdL 

- Mel, takım taklavatmı topla, 
yarın sabah dörtte ormana lldiyo
ruz! 

Mel, ahırın kapısını kaparak gQr· 
ledi: 

- Ormanlannla ve bobinlerinle 
cehenneme kadar yolun var! Bu 
bakalım buradan .. 

Meli konuşmıya mecbur etmek 
için en iyi vasıta onu kızdırmak
tı. Fakat onu kızdırmak ta ayn bir 
tehlike idi. Çünku Mel, bu orman
lardan, bir sürü insan kaçırmı§tı .• 
Bu kaçanlar, Melin korkusundan 
ta Kanadayı boylamışlardı .. 

Skott, arkasına bakmadan cad
deyi tuttu. 

Mel, kulübesine girerek bilti!n 
hızı ile kapıyı kapattı. Köpeği ma
sanın altına çöreklendi. 

Bu uçsuz, bucaksız ormanluda 
Mel Andersonu çok ivi tanırlardı. 
.oue1, ou navauu~ ol.l' ÇOK ocuuııı-

lardan nam vermişti. Fenceli ile 
Koribu kıyılan arasındaki aahada 
Melden iyi banco çalmasını bilen 
yoktu. Sonra, yine bu havalide MeJ
den usta bir oduncu bulmak ta ka· 
bil değildi. Mel, odun kesmiye gi
derken yanına daima ild balta a-
lırdı .. Baltalardan biri ısındığı za
man o bunu bir kenara koyar ft 
diğerile işine devam ederdi. Ayni 
balta, ayni destere, ayni it lletle
rile beraber işe başladığı diğer o
dunculardan çok evvel ağacı yere 
serer, onu parçalardı. l,ıe bunun 
içindir ki, bütün diğer işçiler haf
tada altı gündelik aldıklan halde 
Mel, sekiz gündelilt alırdı. 

S imdi mevsim yazdı. Mel, kı
şa kadar ormana gitmek is

temiyordu. O yazın, vakitlerini §e

hirde geçirmesini ve Penbskot o
telin önünde banco çalmasını se
verdi. Fakat bobin fabrikasında od 
na şiddetle ihtiyaç vardı. Bunun 
için Mel ister istemz bunlan ha
zırlamıya mecburdu. İnsanı ite me 
bur edecek tam sırasını bulmu~ • 
lardı! 

Mel, ertesi sabah bir grup işçi l· 
le beraber nehir boyunca ormana 
gitti ve hemen bobinler için odun 
kesmiye koyuldu .. Köpeğile banco
sunu evde bırakmıştı. Skott, ikinci 
haftanın sonuna doğru onlara iz1.n 
vereceğini vadetmişti. Üçüncü hat
tanın sonu olduğıı halde bili işle
rin paydos olmadığını gören Mel öf· 
kesinden kudurma derecelerine gel· 
dt. Skottun kendilerini burada bir 

ay tutacağı aşikardı. Dördüncü hafta 
nın başlangıcında Skott kendini 
kollamıya başladı. Beklenmedik. U· 

mulmadtk bir kaza olabilir, kora· 
man bir ağaç üstüne devrile'>ili:, 
nu hamur gibi ezebilirdi. 

Odunculardan birisi: 

- Şu hergeleyi nehirde boğalım. 
fikrini ileri sürdü. 

Bir ikincisi de: 

- Bundan bir şey eıkmaz. de
di. Hergele kurbağa gibi yüzmesini 
biliyor. iyisi mi biz onu bir 11ğactı 
bağlıyalım ve buradan ka~ahrT'I· 
Orman fareleri onun anasını aııa-
tırlar .. 

(Sonu yarın> 
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F9yclall lllCJller : 
Kısa Boylular 

Dünyanın en klla boylu adamlan 
rikada Akkos adındaki kabilenin 

~da bulunmaktadır. 

:o.,UH&AR) 
:iEGLENCEıetJ ~~ 

ZÜRAFA iLE MAYMUNUN IOllULAll: 

Ane IJe . ....._ hayvanat bah • 
~ '"'9rı.... nı amcap ıö
rliace ~r. onma nr
tma t.i.ı• psmek isterler. 

Fllbt -t ya,...ıu da fil 
ameama yanma gitsinler! Buna 
Wr ttlrlti ltalamıyotlar. Badi ba 
blıİn, sis fiqilere basmadan 
yelu onlara ıisterin! 

84 No.lu lilmecemlzcle 
H .. ye Kazananlar 
aı,.,. ~..-k kutu kurıun kalem kazanan

lar: 

tt..._, V~tlk tekke arkası 110ka
tı 1 n......_·Samlİı Tezcan, f stanbul al
tına Okul S Anüç,. !stanbul erkek llsesı 
Zl4 A. r.eld, 

BI...., kfltlk kMll lnlrtun kalamı, kaza· 
....... r: . 

8'rked Bbumat aıddesl 14 numarada 
Recet> 0-, 0*8clar Hoca Hasnahatun 
mahallal HS numarada Bellda Sener, Be
J"Ollu 1 uncu Dk okul Zeki Akyar. 

BINf' AIH111 lcm11a1İlar: 

Ildır pmnuk •tanın •tıf kOQpel'&tifierı 

Tqburun n ~- dlrekt6r0 ~lYazi kı
zı M(lzenen Eİ'lllll. AJıuın Jandarma ku
mandanı oik- Tdran Beyazıt, M8nlsa İb
rahim Celebi mahallesi Glrdect. tokak 27 

numarada .~ 0..-, ~kara Leblebict 
mahallesi Oçu .Gkak 2 numarada Şııım
settin YıuılUrnan, Malatya memleket haa
tanell lleli8blblfttn ollu Yılmtz San8ç. 

Birer reelM .Md.iı kauın.nıa..: 
BOecik 80lllt 1Jçeb87Jnm ollu Halldun 

Gedik, Onkapanı Tepebqı çıkmazı » l'lk
ret, Rendele · inhlArlannda Ril&e11n kızı 
GQzide Bemfr, .~ SaWıiye n-İahallesl 
Yokus ao"kak 4 ·nuımrada S. Aysu, Kasta
monu kültQr direktarilnQn kw G. Alıcıol
lu-. 

Birer bDyOk tulu boya kauınanıar: 
Samsun Doc acentesüıde Fahamet Esen, 

faparta zln.t İnfidllril Halit Atay kızı Ay. 
han · Atay, T~ mahkeme ba~kAtlbl
nln oi1u Muz&ttet, lzmlr Pazar veri Alay. 
bey · eı n~ Beria Saracollu, Bozkır 
ilk mektep n Madde onnc1nz.· 

Birer k~qk . ,al•-boY.9 · km11enlar: 
İstanbul Emni7et aandJtı ka~mda t 

numarada ~uanamer 0TQ7, ~rum.- A
ialınnuncu Mlllet' babcesi brıwnda & nu
marada Suna CaQ1'11ren, Dl;,al'baklJ' Ei-ta. 
nl kazası bakkal Hlıle7tn Karak«M;, Mar
din valisinin ollu Necdet Ökmeo, S~rlu 

Bunda vasatı boy 1;.5'1 dlr. 
Bundan başka kıla boylu adamlar, 

Amerikanın Güyan dftilen bir mem 
,ıtetinde bulunuyor. Burada da va

.ti boy 1.41 tlır. 
Avrupllda. lü:andinavyada Lapan 

lar aruum da bla boJlu.lnlan çok
tur. Dünyanm ea ima boylu erkeği 
iie bizim memleketimizdedir. Bunun 
adı BiiMJinmr. Boyu 55 santimetre 
dir. 

Çiçekler * 
Hakkında 

Çiçekleri elbette seversiniz; öyley
se çiçekler hakkında size birazcık 

malumat verelim: 
4200 türlü çiçek vardır. Bunlann 

içinden 420 çefidi ,.muhtelif kokulu
dur. 

Renklerine gelince: 1194 türlü çi
çek beyaz olup bunlardan 187 türlü
sü kokuludur. 

~ ·-
951 çeşit te san renkli çiçek mev-

• • • • ll•l • , 'te '\ .11.;.. ~ 
,~ 

~ 

f4•# t9 . ~ 
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"? iıD A' • - .. , ••• • ae 19•1;. 

.... 'fcat f,8, 
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• ..... 
cut olup bunların 77 si koku veriyor. 
Kırmızı renkli çiçekler 823 türlüdür. 
Bunlardan 84 ü kokuludur. 

Uzun boy•nlu drafa ile kooa elll maymun deh,.tll aurette korktularf Neden mit 
ÇUnkU vahtl hayvanların kralını gördOler. 

594 mavi çiçek vardır, bunlann 
kokulu olanlan 31 dir. 

EO•r elada onu görmek latlyorunız kalemlnlal ellnlH alın; ve 1 • 41 • kadar ola11 
numaraları blrl9fllrlnla. 

Sonra muhtelif renkte olanlar 330 
dur ki, bunlann içinde 28 tanesi az 
koku veriyor. 

* 

Bugün Amerikanın tabliye müze-I 
sinde 3 metre 80 santimetre boyunda 
bir yengeç vardır. Bu uzun yengeç
ler Japon sulannda ya§U'. 

Bu yengeçler, gayet kurnaz hay-

Şimdi deniz zamanıdır. Her halde vanlardır. Görünmemek ve düşman 
kıyılarda ayaklarınw ısıracak, kıl- larcfan kaçınmak için fUnu yaparlar: 
.tıracak yengeçlere rastlamak hofunu Suyun ~tünde ve içinde ne kadar 
za gitmez. Bele bir yengeç üç metre yosun, sunger k~nnıtıart varn onla-

bo 
.... _.a_ 1. rı toplarlar ve uzerlerini gayet ma-

Korkunç Yengeçler 

3 ,,.._.. o ursa ••• 
------------- ıharetle örterler. O halde ki, artık hiç 

. j bir taranan görünmez olur. 
sin ts Banb• muhasebedslnln otıu Ve
dat Eray, Kenya butc:tay pazan clvanndcı 1 Bu suretle saklanan hayvan ken-
arpacı. Bul\Ul Özgör vaaıtasile Turıut Öz. dini hem düşmanlanndan muhafaza 
.ar, E1Uık Atatürk ilk okulunda 443 Ru- etmiş olur, ve herıı de yanJna gelen 

* *-* •.... .., .. ,, : 

biye Atatekin. avlan zahmet çekmeden yakalamak 
Birer mOrekkepll kale111 kuananıar: fı b 1 • ·· 
Kaclık6y Mühürdar caddesi 143 numa. rsatım u UI'. Numarasız yerler: Sıyah, 8 -Jlıok 

rada Munı.e Keaik, Maltepe 2 h1cl mektep . . ___ . n _ __ _ _ mavisi, 1 - San, Z - Açık gri, 3 - Koyu 
218 Ni1azl Gut, gandlW Fıstıkb yolı:UŞU ••••••••••••••••••••••••-- gri, t - ·Koyu mavi, 5 ... Boz rengi, 6 -
29 numarada Metldkre, Kasımpap ~ki Çoc•klar Dikkat Ediniz Koyu kmnızı, 7 - Koyu esmer ren-
baJTam. yeri 39 numarada tetmco S, Ak- 1 gi 8 _ A ık ·ı 9 _ Ko u e il 
kan otlu Çetin, LAieli 1ramvay caddesi !89 Gönderdlllnlz "Bulmaca· Bllm.ce,, A' T ç ~ep ' y y ş ' 
numarada Semahat Bakırcıoğlu. &arflarının O•rlne mutlaka o '"ec· 1 - en renga. 

Birer kart kauınanıar: muamıaın numaraeını tHmnlıeınıa. ı Meralrlr Oyu• 
Ga:r.iantep Gümrük sokak 7 numanıdıt Meeell bu nUehamızdakl "Bulma • 

Ahmeı,- Adana es~I istasyon Bürücclc rakı ca • Bilmece" nln halllnl yollal'ken : Kurşun kalemi-
fabı:fkası muhasebecisinin otlu Nall K«M;. : zarfın Uzerlne (81 numaralı bllme· f • , 
l>iya_rbakır berber Raif yanında Ali Narin. : cenin halli) demellelnla. Aynı za. : ızı d~at~e açın,, 
Devrek kırtasiyeci Mehmet ve Mmrata bi- ı manda arfın arka91na ıtdreelnl.zl o. f ·e şekıldeki nokta-
raderler, Trabzon jandarma konak kumaıı- ı kunaklı olarak yazmalı91nız. . Zarf c ı yerleri, itina ili. 
danı ollu Nedim Sügüder, Sinop orta okul l ı.rının Uaerlnde böyle mecmu• nu- oldurun! 
direktörünün ojlu Nezih Cansel. .EHzık maraaı ve kendi •dreef bulunmıyan Çok güzel bi 
Zincirli .han civarı terzi Muhittin \•asıta..tle hal kliıtlarına hl9 bakılmıyac:ııktır. . r şe 
Bedreddin Kilrkçil, Gaziantep .İ\,ırl berber Haberiniz oleun, çocukları ılle karştlaşmıı 
aalonu Hanefi Şencan, Yozgat Zinıat Ban- •••••••• ••••••••••••••••..- llacakaına? 
kaaı direkt6rilnün otlu Necdet Ül'.ır. 

inhlurt.r .......unU. ollu. Seİ'ılb Atıı. 1 
Birer bUyUk kİltu kalem boyuı kazaıı.a ... YAZISIZ HiKAYE: 

ıar: • Gauteıl•I Ra•at Okumak l~in Çayı Feda Ecllyor 
Menin Silifke caddesi 282 numnrada 

bakkal Vahlbba .JUkanınnda Huriye ilkba
har Qce1i, Camkkale ıı:ceamıt Me1Ahat.Öz
men, Mant Yalak SeUm mahallesl 7 nu
marada 'hrtut. ÖzbinalA. Zongulda:C avu
kat Huan T\lnct kltlbl AH Cemıtl kızı Fir
dev., Osmani7e orta okulu 187 Ahmet Ok
luhun 

91r_er kUtflk _kutu k•I.,. boyası ka:ıı:anan· 
ıar: 

Adana elld lsta.,.on caddesi Necntlbey 
ilkokulu ka...-ı 4 nUINn'ada Olgun San
caktar, Osak orta okul 548 Nebil Süek. Mer 
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2 T A.Nın Çocuk ilavesi 

ÇOCUKLARA HiKAYELER: 

Ali Dayının F KÜÇÜK y AZICILiR MüSABAKASı~ill 
' ' 

Kurtardıijı 

~-~~~ 
Bir. akşamdı. Sandalla dolaşıyor

duk. Fakat birden deniz çekilince san 
dalımız sahilde ktiınsalın üstünde 
kalmıştı. Saatlerce denizin yükselme 
sini bekledik. 
Sandalın etrafında toplanmıştık. 

Osman d~yı bundan istifade ederek 
bize bir hikaye anlatmıya baş!adı: 
"Bundan, epey zaman evveldi. Baba 

mm üç tane güzel }tayığı vardı-. 
Herkes babamı, iyi bir denizci diye 

tanır, her gelen onun sandalını arar-

dı. .. - -
Bir sabah gezinti sandalımlzla, şu 

sağda gördüğünüz adaya bir genç 
kadınla iki çocuğunu gezmiye götür
müştük .. 

Üç saat .sonra adaya yaklaştık. Yi
ne böyle denizin yükselmesini b~k
liyerek akşamı bulduk .. 

Saat beşe doğru yola çıktık. 
Yola çıktığımızdan iiç çeyrek saat 

sonra birdenbire · kuvvetli bir rüzgar 
esmiye başladı. 

Bir karaltı beni omuzlamış götü
rüyordµ. Hala o vakit beni t~şıyanın 
ayak seslerini kül~ğımda: çiiılar bulu:. 
yorum. 

Çamur ve kar insanın beline kadar 
yükseliyordu. Arkadaşım !:leni sıhhi

ye çadırına götürdü. 
Ertesi gün yaram sarılmıştı. Artık 

kendime gelmiştim. 

Hasta bakıcı: 
- Biliyor musun dostu~, dedi, se

ni bir zabit getirdi. Hayatını kurta-
ran odur! 

Bir saat sonra elinde bir bardak süt 
le tekrar geldiği zaman karargaha 
gönderileceğimi müjdeledi. Buna se
vindim amma,ı gitmeden evvel haya
tımı kurtaran zabitin kim oldu~ıınu 
öğrenip ona teşekkür etmek istıyor
dum. Bu arzumu hemşireye söyledi-
ğim vakit: 

- Tabii görürsün, dedi. O da bi
raz evvel se,oi sordu. Görürsem,' yol

Sandalımız bir ceviz kabuğu gibi . . . . 
d .. ·· .. ' ., d Al.l ht b b ı Birkar dakika geçınce zabıt ıçerı 

lıyayım. 

onup uuruyor u. , a an, a amın " -
ihtiyatlı ' manevralarile sahil istika- girdi. Bu uzu!l boylu, iri ve başı sarılı 
metini kaybetmeden ilerliyorduk~ Sa- bir· delikanlı idi. İyilik ve zeka akan 
hile sağ ve salim~ yaklaşacağımız ve gözleri pınl_ ~ı!~l parlı~ordu. 
fırtınan~ hafiflediği sırada nareden ~ Ey dostu!11 nasılsın? tler halde 
geldiği belli olmıyan bir dalga san- dün' akşamdan daha iyisindir! 
dalı yana devirdi. Tekrar düL.eldiği - Ah, subayım. size nasıl teşek-
zaman küçük çocuk denize yuvarlan- , kür edeceğimi bilmiyorum. 
dı, ellerini sallıyarak bir şımşek hızı. ~ Çabuk iyi ol da v~tana yeniden 
ile battı ve tekrar suyun yüzüne çık- hizmet et! 
tı. - - Senin adın iı.e? 
Bu vaziyet karşısında bir lahza dü- - Benim adım Ali •Yıldırım oğlu! 
şünmeden kendimi denize attım. E- Zabit, sarsıltr gibi oldu Binlcn göz 
peyce uzaklaşan küçüğe doğrı.ı ktılaç , !erini bana dikerek tekrarladı: 
atmıya başladım. Dalgalar azalmış de j - Ali Yıldırım oğlu mu? Hayret? 
ğildi. Bir an evvel yetişmezs~m ço- Ne diyorsun? 
cuk mutlaka boğulacaktı. 1 Sen benim kim olduğumu bıHyor 

Oraya nasıl ulaştığımı '=!Ünden tu- 1 musun? Eğer sen beni bir gıin dü ş
tup, çocuğu nasıl sandala doğru s\,i-1 tüğüm dalgaların içi~de~ kurtarına
r~~l~diğimi _pek iyi ha:~rlam~yorum. ı saydın ~en ~e seni ~ün akşam bnra-

1

1 
Kuçuk kendıne gelmek uzere ıken biz l lara getıremıyecektım. 
sahile yanaşmıştık. ! Bu sade ve samimi sözlf>r. gözlr>rim 

İki gün sonra hepimiz bir arada . den yaşların akmasına sebep oldu. 
bir masa başında toplanmıştık. Kü- ; Ellerini tuttum ve minnetle sıklım. 
çüğün annesi bana nasıl teşekkür e- Her ikimiz de harpten sağ kurtulmuş 1 
deceğini bilmiyordu. · tuk. . 
Masadan· kalktığımtzda tabağımın. İşte o zamandanberi küçük zabit,· 

altında bir "zarf öuldtim. Üstünde bir ' buraya her yıl beni görmiyc gelir. 
isim yazılı idi. Onu açtım. İçınde p:ı- Dostlu.l!umuz hiç bir gün aksamadı. 
ra vardı. O zamana kadar bövle bi~ AH davı sözlerini bitirince kalktı. . . . 

• K Uçllk okuyucularımız: 

T A N - ÇOCUK alzler için bir küçUk yazıcılar müsabaka11 açtı. O günden· 

beri birçok· yazı, fllr aldık. Bazıları, yarın için ~ize çok ıeyler müjdeliyor. 
Fakat s iz de bilirsiniz ki, bu yazıların hepsini birden çıkarmamıza lmkln 
yok. Sıraya koyduk. Her aayımızda birer lklıer basaea§ız. Sonunda da ara· 
farında mecmuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak v e en gUzelle· 
r lne hed iyeler verllecektlr. Küçük ya:ı:ıeı l.arımız; TAN - ÇOCUK sizden da· 
ha g Uzel yazı ve ııtrler bekler .. Yalnız yazıların uzun olmamaaına, ve ço
cukları, yani 91zlerl c allkadar eder mevzular seçmlye dikkat edin em17 

• 
Çocukların Korkusu 

iki çocuk ormanda yollarını kaybet 

mtılerdl. Civarda bir kulUbe göre

rek oraya doliru gittiler. Ev sahibin

den kendilerini miaflr etmesi için ri. 

ea ettller. KulUbede iki küçük oda 

vardı. i htlyar karı koca odal~rdan bi

rini çocuklara verdiler, sabah er-ken

den çoeuklar uyandılar. Öteki oda· 
dan konU§ma sesleri geliyordu. 

Kulak . kabal'"ttılar. Karısı kor.aa:na 
diyordu ki: 

- Demek ki, küçüklerden birini hiç 
açım adan keseeeksin öyle mi 7 

- Elbette! 

Bunu duyunca çocuklar fena hal· 
de korktular. Kulübeder. çıkar-ak bi. 
raz ilerde.ki koyun ağılına kaçtılar. 

Biraz sonra ihtiyar ev sahibi elin· 
de keskin bıçaklarla aöıla doğru gidi· 
yor ve: 

- Hadi bakalım yavr-ularım hazır. 
tanınız. Bakalım bugün hangini::ln e• 
celi gelmiı, diye a!lyleniyordu. 

Çocuklar korku içinde tltrlyerek 

oldukları yerden çıktılar. İhtiyııırın a· 
yaklarına kapandılar. 

Adamc.ğız bunları g&rünce ıaıır· 

dı. -

- Sizin bur;ıda !tiniz ne? diye sor• 
du: 

Çocuklar sabahleyin duyduklarını 

anlattılar. K~ylü: 

- Bizim küçük dediğimiz şeyler a
~ıldakl kuzulardır. Sizin yerinde ol· 

ATATÜRK 
Onunla ıereflenlr ıu gü.zel TUrkiyemlz 
Onunla !lvünürUz bUtün cl'ıanda biz 
Odur bize ealilığı, lnaanlı!iı öğreten 

Odur bizi dlrilten, bize yeni ean veren. 
Bizi kurtaran odur, kalbimizde de 

budur. 
O semalardan yUee, o herkesten ulu· 

dur. 
Yap Kamal AtatUrk dünya durduk· 

ça yaşa, 
Yurdumuza göz dlken sılçakları vur 

taşa. 

Halit Özalı> 
Dgınlı Avukat Ziya oğ. 

* 
OKUL 

Ben okulumu severim, 
Hem her gün devam ederlm 
O bize bllgl öğretir, 

Ham kafayı ilerletir. 
Okul insanlık günql 
Arzda yoktur onun eıl. 

Necati Erpek 

Kabata:ı Erkek lisesi J - B 46 

mıyan merakınız, başkalarinı dinle
mek gibi hatanız: bu korkuy::ı mal ol· 
du. Bir daha aiz:e alt olmıyıan' muha·, 
verelere kulak kabartmayını:z. Her 
duyduğunuzdan kendinize bir !\isse çı-
0karmayınız, dedi. Ve çocuklara yol 
verdi. 

Bulbün l\bhi.r 

T E • N K T 
Bulbün :Mı 

Aferin küçük Bülbiin.. Yımn çok güzel.. Sende iyi bir hikayeci lstidnriı ol

duğu anlaşılıyor. Yazının en ku\·vetli tarafı, ne demek, ne söylemek istenil

diğini bilerek yazılmış olmasıdır. 

Yani, sonunda hisse kapıltılak bir ders var .. Devanı et.. Muvaffak olaca[;ına 

eminiz· kızım. 

Necati Erı>ekc: 

Okul şiirin fena değil. Ya1nız kafiyelere biraz daha dikkat et~en iyi olur. 

Maamafih yıwaş yavaş alışm,ın ... Eğer bu yolda yürümek istiyorsa,1 çok uku. 
çok yaz:. Çünkü yazı ya-ırnal~tn kulak alışkınlığı ve kafa dolgunluğu es<ıstır. Bi-
zim a~abeyce nasihatinıi:ı:i 

Halit Özalpa: 

unutma, c mi oğlum! 

Yaz~n yaşınd~m uınulmıya<"al~ kwi::ır ı;:iizeldir. Onun Sfnin kafönd:m \'e kale
minden çıktığına adeta iııan:ımıyorcz. Gôrüş, buluş .. duyuş ve yazış olgun bir ço~ parayı bir arada gö7memi~tmı. ve yükselen suların içine S3'1dalı ata- ı 

Işte •o paralarla evimi kurıııuş ve rak. yola çıkmamız için hıı.7.lrlığa !_>aş-:/ .. . _ _ ___ --· ... __ _ -·-- __ _ 
son zamanlarda anneme. babama ladı. ı - --- - - - - ·· - ~ .. ~ 1 

kafnnın işi.. Dc\·am et yavrum . ., 

. . 
rahat bir hayat temin etmiştim. A-

f 

TA.Nm Çocuk llaveıi 

ÇOCUKLARA FIKRALAR :. 

GÜNLÜK EKMEK 
iI.TE· BUNU 
BİLMİVO~DUM ! 

VE ANNELERiMiZ 
Her gün üç, dört defa iştiha ile ye

diğiniz ekmeğe bakarak hiç düşün

dünüz mü çocuklar, bu ekmek nere
den ve nasıl geliyor? Bunu gelirmek 
için neler · yapılıyor, ne emekler bar-

. ? d" canıyor. ıye ... 
Dk zamanlardaki iptidai insanlar 

buğdayı bulmuşlardır. Fakat o çağ~ 

lıırda değirmenler olmadığı için huğ 
dayı ilci taş arasında sıkıştırıp ezmiş 
ler ve böylelikle günlük ekmeklerini 

yapmışlardır. 

Bu ilk insanlar bulundukları yer

de toprağın kuvveti ve verimi bitti

ği vakit oradan kalkıp daha mümbıt, 

daha yeşillik ve daha güzel yerlere 
göç etmiye başlamışlardır. İşte bu 
yüzden (muhaceretler - göçler) baş-

göstermiştir. 

Sizler, sevgili okuyuculartin, he
nüz günlüük ekmeğin .tedarikinde çe 

kilen zahmetleri, yorgunlukları anla
mazsınız, bununla beraber içınizde. 
fedakar, çalışkan çocuklar vardır ki, 
bunların, annelerini ve küçük kar
deşlerini beslediklerini bilirim. Bir 
küçük kahramanlar her vakit müka
fata, tebrike ve alkışlanmıya .hak ka
zanmışlardır. 

Fakat çoğunuzu anneleriniz, baba
larınız besler. 

Düşününüz çocuklar, babalarınız 

Yaman Bir Gemici 

nama kanalı henüz açılmamıştı O se
ne içinde meşhur bir İspanyol kaşifi 
Panama berzahına gelmiş ve karşı 
tarafa geçmek istemiş. Fakat karanın 
üstünden nasıl geçsin? 

Bunu aklına koyan İspanyol ka
şifi gemisini adamlarının sırtına yük 
leterek karayı aşmış ve öbür sahile 
geçmiştir. 

* 
Garip Bir Ağaç 

(114· 

akşam yorgun argın eve döner, fa- ı · 
kat her şeye rağmen mutlaka elinde 

bir ekmek vardır. B?zan o kendi kar-
Bu ağaç hurnıa cinsindendir. 
Fakat diğer ağaçlar gibi yukardan 

nmı doyurmaz, sizi beslenıeyı düşu- aşağı, büyümüyor. 
nür, sizin için dövünür, did_!pir. Bir yılan gibi kıvrılarak VP yerde 

Babasız olanlarınız... sürünerek büyüyor. İnsan böyle bir 
Annelerinizin kışın, sıcak çorbanı- ağacı uzaktan görilnce onu kocaman 

zı pişirmek ve hazırlamak için ne e~ bir yılan zanneder, değil mi? 

ziyetler, ne meşakkatler çektiklerini 

oir bilseniz. Sizi mektebe hazırlar. 

O da arkanızdan sokağa fırlar. Bütün 
günü size daha yumuşak. daha be· 
yaz, daha leZ"ı:etli bir ekmek bula-

bilmek için başı önünde çahıır, ve 
bin bir eziyete, hakarete sırf sızi 

büyütmek, adam etmek için katlanır. 
Onların bu hakkını bizler hiç bir 

vakit ödeyemeyiz. Bizi doğuran, em- . 

Kuşlar Gibi ! 

iLK 

TANK 
... ~ 

Çin büy!ik 'bir ülkedir. Oradaki bir 
çok şeyler de büyüktür. 

İşte mesela, şu merdiven: Bu mer
diven 7000 basamaktan ibarettir. Dün 
yanın en uzun merdiveni bu imiş. 

* Oklu Kirpi 

Oklu kirpi ya-

' 

man bir hayvan
dır- Dü~manlarına 

\ 

karşı çok mukave
ıı ~I metli ve kurnaz 

' . .ti davranır. 
Kl:udisine Dır düşl\lan hücum etti

ği zaman, oklu kirpi oklarını dikleş
tirir ve düşmanının üzerine, giderek 
saldırır. -· 

3 

~· 

Kahkaha~ 
...-...-~ .. __....... 

Ayşe Sinemada 
Ayşe annesile be 

raber sinemadan 
çıkmıştı. Yolda an
nesine: '" AnnecJğiın, 

dedi, sinemadaki 
adam karısını döv-
dü de salonda duran polis yerinden 
bile kımıldamadı. Tuhaf . değil mi? 

* ..... 
Kacs Tane Yemiş? 

~ı 
Davetli misafir -
Pastalannız çok 
güzeldi bayan, kaç 
tane yediğimi ha
tırlıyamıyorum bi
le .. 

Küçük İhsan (Misafire) - Yedi ta
ne yediniz! Ben saydım. 

• 
Hesap Meselesi 

Bir talebenin an 
nesinden öğretme
nine mektup: 

"Bay öğretmen, 
oğluma aşağıdakl 

mesele gibi bir da
ha hesap mt>selesi 
vermemf'"'İZi rica ederim. 

Bir elmayı yemek için 45 saniye 
lazım olursa on ilti elmayı yemek i· 
çin ne kadar zaman lhıındır?. 
Hamiş: Oğlumun yarın yataktan 

kalkıp mektebe gelebileceğini zan
netmiyorum. Saygılar. 

* 
Kuvvet Ölcsüsü 

-\~ 
~ı\. \_ . . 

- Sen ku \TVet
ten bahsediyorsun 
ha .. Ben bir tek ko 

lumla koca treni 
durduttum. 

- Amma da iş .. Bunu nasıl yap.
tın? 

- Nasıl yapacağım? İmdat zilini 
çektim, tren şıp diye durdu. 

* Anlamamazlıktan Gelmiş 
Fizik dersinde 

öğretmen (talebe 
ziren, büyüten ve adam E'deıı anne-I 
ler'miz. bizim en mukaddes, en bü- · 
yi.ık varlıklarımızdır. 

Bahkların 

Pulu 
·· ·~~--
' ~~ ·~ 

Annelerinizin emeğini hiçbir \•akit B l kl d' ~ h ı 'b" d 

• , ye) - Eve gitti
ğinizde elektrilc 
düğmesini çevi-

a ı ar, ıger ayvan ar gı ı c- rip elektriğin yanmadığını gö-
unutmamalısınız çocuklar. Sizden ri veya pul değiştirmezler rünce ne yaparsınız? 

gizledikleri göz yaşlarını büyüdüğü- Tiburon adasındaki yerli Hintliler Onların derisi pullarla i.irtülüdiir. Talebe - Şirkete gider, borçunıu-

nüz vakit mesut tebessüm~er~ çe\'ır-ı kamıştan örülmü§ yuvaların içinde I Balıklar, bütün hayatları boyunca ay 
mek en birinci vazifeniz olmalıdıı-. uyurlar. ni pulları muhafaza ederler. 

zu veririz. 

radan seneler geçmişti. Çocuklardan 
hiç birini görmemiştim. ALPLE BABASI • Banka Soyguncusıyle :Karşı Karşıya 

Kuşlara 
J andarrna kır-

* 
Atıyormuş 

Onlar ara sıra bir rr .. ~ktupla ha
tırımızı soruyor ve küçük birer ht!
diye yollamaktan geri kalmıyorlardı. 
Nihayet mektupların arası kesildi. 

On beş yıl sonra harp pı.tlc:ı!Tllştı. 

Ben de herkes gibi asker oldum. 
Muharebenin en ateşli bir gecesiy

di. Birdenbire patlıyan bir bomba be
ni kendimden geçirdi. Ölmüş mü i
dim, farkında değildim. O vakit.. yal
nız hatırladığım bir şey şu idi: 

® 

~: 

:-lJ' . . ~· 
·,! 

f 

da oynıyan Cana 
sordu: 

- Söyle bana 
yavrum, buraya 
bir yere tayyare 
düştü mü? 

- Can elin-

fi 
deki sapanı saklıyarak cevap verdi: 

- hayır, efendim, ben sapanla kuş 
lara taş atıyordum, tayyarelere de
ğil .. 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

IHRACAT: 

Şehrimizde 
Toplantılar 
Yapılacak 

Sultan Aziz Veliahtından 
Çok Şübhe Ediyordu 

Gondol Sefalan 
için Hazırlık 
Yapılıyor 
İzmir, (TAN) - Fuar komitesi ye

ni kararlar vermiftir. Suni göl yapıl
ması faaliyeti arttınlmıştır. Suni göl
de gondol sefa1an ve motorbotlarla 
gezintiler yapılacaktır. Bu maksatla 
motorbotlar inşası için teşebbüslere gi 
rişilmiştir. 

CEMİYETLERDE: 

Ziraat Bankası dQn yumuşak buğ 
daylardan 390 bin kilo 5,28 kuruetan, 
15 bin kilo İlgın Kızılca buidayı 5.2R 
ve 45 bin kilo sert buğday 5.20 ku
ruştan satmıştır. Tüccar malı Polat
lı ekstra yumuşak 6,27,5 ve Samsun 
sert 5,30 kuruştan birer vagon sııtıl

mıştır. 

* Bandırmanın çuvallı arpalanndan 
bir miktar 4,25 kuruştan ve Konya 
arpalan 4.15 kuruştan, Bandırmanın 
san mısırlanndan sekiz: bin Jdlo çu. 
vallı olarak 4.20 ve Adapaz:ır mısır
lanndan san 15 bin kilo 4.10 kuruş
tan beyaz mısırlardan 30 bin kilo 
4,01 kuruştan satılmıştır. 

1705 ve 3018 numaralı kanunlara 
göre ihracı kontrol edilmekte olan fın 
dık, yumurta, çekirdeksiz üzüm, ku
ru üzüm, ve palalnut maddelerine i
lave ola'rak, içinde bulunduğumuz 
1938 mali yılı zarfında buğday, arpa, 
tütik, yapak maddelerinin de kon
trol edilmesin1n kararlaşmış olduğu 
İktısat Vekaletinden bildirilmiştir. Ye 
ni kontrole tabi tutulacak bu madde
ler hakkındaki nizamnamelerin tan
zimi sırasında alakadar tüccarlann 
mütalealarının alınması tasvip edil
miştir. Tatbik mevkiine konmuş olan 
kontrol nizamnamelerinin dahi mü
tekamil bir hale getirilmesini temin 
için alakalı ihracatçılarla toplantılar 
yapılması tensip edilmiştir. Bu toplan 
tılann mevzuu kontrol tatbikatı, ya
bancı memleketlerdeki alıcıların is
tekleri, ihraç mallarımızın kıymetlen 
dirilmesi bakımından rakip malların 
kalite ve ambalaj gibi meydana ko
nulan yeniliklerin tetkiki gibi husus
lardır. Bu maksatla yeni olarak, buğ-

Sultan Aziz bir gece Kurbağalı 
dere köşküne yaverler yo1I!amış; 
~Öşkün her tarafını didik didik et 
tirerek, Murat Efendinin genç Os
llıanlılarla muhabere evrakını arat 
lrıış .. Birkaç gün orada Veliahdi göz 
hapsine aldırdıktan sonra bütün mı 
1'eti ile beraber Beşiktaş sarayına 
llaklettirerek, Veliaht dairesine ka 
J>a tını ştı. 

Sultan Azizin öfkesi, bu derece
de de kalmamıştı. Artık müteveffa 
biraderi Sultan Mecidin yetişkin 
0tuUanna karşı kalbinde bir emni
~etsizlik başlamıştı.Onları da Beşil 
laş sarayına toplamış; etraflarını 
bir tarassut çemberi ile kuşattırmış 
tı. 

B fr zaman da, böylece geçmiş 
ti. Veliaht Murat Efendi, 

hlrkaç ay, sıkıntılı bir hayat geçir 
Ilı.işti. Bu sırada, İngiltere Veliahdi 
~tens Edvarttan kendisine bi:- mek 
tııp gelmişti, Bu mektupta - takri
ben - şöyle bir cümle mevcut idi: 

{Buradaki mülakatımız sıraların 
da size (Gizli bir cemiyet) ten bah 
'etrniştim. Ve bu cemiyet hakkında 
da size bazı izahat vermiştim. Hat 
fa, sizin de bu cemiyete dahil ol
lllanızın çok münasip olacağını söy 
1ttnistim. O zaman alelade bir tav 
tfyeden ibaret olan bu teklifimi şim 
di size daha kuvvetle tavsiye ediyo 
"'1rn. Bu hususta size müracaat vu 
~llbulacaktır. Sakın, reddetmeyi -
lıiı.) 

İngiltere.- veliahdinln hÜ••H~i 
~rniyet (Mason) teşekkülü idi. (Is-
~oÇya loca!!) nın (Ustadı muhtere
bıi) olan Prens Edvard, Masonlıı -
lı.ın Osmanlı hükümdar hanedanı 
'tasına girmesini de faydalı gör -
bıiiş; Londrada iken bu hususta 
~Urat Efendiye bir hayli fikir ver 
bıişti. 

Murat Efendi, zaten bu işe pek 
)abancı değildi. Avrupa seyahatin
:en evvel de Masonluk hakkında 
~r hayli fikir edinmişti. Kendisine 
"U rneseleden en evvel doktor Ka
~~Yon bahsetmişti. Memleketinde 
i::n (Karbonari cemiyeti) ne ve 
~ de Mason locasına mensup o
~ doktor, Murat Efendiye bazı 
~!kinler yaptığı gibi, sonraları Na 
~ Kemal Bey, Ziya Bey, Rıza 
!>ata zade İbrahim Bey de bu me
~e etrafında bazı şeyler söylemiş 

di. 

O tarihte Türkiyede Masonluk 
t~ni teşekkül etmişti. İstanbulda 
~üz (Maşrikiazam) teessüs etme
llıişıi. 1861 senesinden itibaren a
~ lrrııya başlıyan localar; Fransız. 
l~ikiazamına dahil olan (Rizorta 
lalya) ile, Etuval dö Bosfor), er-
~nilerin (Ser) mahfellerinden iba 
·~tl 

\ ~asonlar, İstanbuldaki münev -
;;;erin güzide zümrelerini çarça 
~ elde etmişlerdi. Sadrazam Ali 
~fa, Keçecizade Fuat Paşa, Mit -
Ilı t :Paşa gibi vezirler de dahil ol -
bı~~ üzere, elliden fazla zat, bu 
"'Ulfellere girmişlerdi. 

\ıı ).fasonluk, son derecede gizli tu 
\ l\lyordu. Daima hücra köşelerde? 
ı;:;van aralarında yapılan mahfe! 
~ , sık sık yerleri değiştiriliyor
~ Ayni zamanda localara dahil o
~ lar, defterlere değişik isimlerle 
~ediliyordu ... Meseli, Namık 
4t al Bey (Mehmet Kemal Efen -

- Om dö letr - diye tes
\ edilmişti. Diğerlerinin hüviyet 
"' '-hsiyetleri de, böylece gizlen -
"'iti. 

\~ite; Masonluk bu vaziyette iken, 
\> 1ahd Murat Efendiye Prens Ed
~-::ın mektubu gelmiş; kısa bir 
'lt det sonra da, doktor Kapilyon 
'htıaust katip Seyit Bey, kencli-

lrlüracaat ederek: 

Bu sırada fngiltere Veliahdi Prens Ed varttan kendisine bir mektup gelmişti 

- Kleanti İskalyeri isminde bir 
zat, sizi ziyarete gelecek. 

Demişlerdi. 

Iskalyeri, 1868 senesinde teşekkül 
eden (Prodos) mahfelinin müessisi 
ve bu mahfelin (Üstadı muhterem)i 
idi. Aslen Yunanlı olduğu halde, teş 
kilat için İstanbula gelmişti. Hav
yar hanında bir yazihane açmıştı. 
Bir taraftan Masonluğun neşir ve 
tamimine çalışırken, diğer taraf -
tan da bu yazihanede zahire ve şa 
rap komisyonculuğuna başlamıştı. 

Kleanti, Fransız Maşrıkı aza
mından aldığı mektubu Murat E
fendiye göstermiştir. Bu mektupta, 
Osmanlı veliahdine 18 derece ve
rilerek, hususi merasimle Kardeş
ıer'Zlraınna -.bnuıaın bttaınımı~ıı. 

Murat Efendi bu teklifi büyük bir 
memnuniyetle kabul etmişti. Bir
kaç gün sonra, Beşiktaş sarayının 
rem Kleanti İskalyeri, üstatlardan 
tenha bir odasında, üstadı muhte
Giritli doktor Minos Volonaki, dok 
tor Yanis Eşamelos, Bursalı Epa
minondadan mürekkep bir heyet 
huzurunda Osmanlı veliahdi - her 
türlü merasimden ari bir şekilde, 
ve yalnız - tebliğ suretile Tekris e
dilmiş, Aziz biraderlik şahadetna
mesile bu dereceye mahssu olan 
silahlar kordun ve tabliye (1) ken
disine verilmişti. 

tanbul sefiri General İgnatiyef, Sul 
tan Azize müracaat ederek: 

- Şevketmaap! Eğer mutlaka bu 
işi yapmak istiyorsanız, derhal ya
pınız. Bu işin aleyhinde olan mu
haliflerinizden, katiyen korkma -
yınız. Odesada bulunan altmış 

bin kişilik ordu, emrinize mühey
yadır. 

Demişti.. Fakat Sultan Aziz, 
memleket dahilinde ve haricinde
ki cereyanları nazarı dikkate ala
rak buna bir türlü cesaret edeme
mişti. 

P adişah, aleyhindeki cereyan
ların günden güne arttığını 

hissediyordu. Bu cereyan karşısın
da sar.ntmamErrçın, oraayu, "bn-
hassa hassa ordusunu son derecede 
hoş tutuyordu. 

Büyük oğlu Yusuf İzzettin E
fendiye 1284 - 1867 senesinde kay
makamlık rütbesini vererek, hassa 
ordusuna memur etmişti. Böylece, 

(1) Merasim esnasında takılan &nlQk. 

(Devamı var) 

Garsonlar Arasında 
lhtilcif Yok 

Bakkal, mahallebici dükkanlarile 
kahvelerde çalışan çırak ve garsonla
rın meslek ve sanat itibarile Garson
lar Cemyietine kaydedilmeleri lazım 
geleceği iddia edilmiştir. Bu sebeple 
Garsonlar Cemiyeti ile alakadar diğer 
Cemiyetler arasında ihtilaf çıktığı ya
zılmıştır. Esnaf teşkilatı direktörü Ka 
zım böyle bir ihtilafın mevcut olmadı 
ğmı ve bu gibilerin kendi sanatinin 
teşekkülü olan cemiyette kayıtlı olma 
lanmn nizamname icabından olduğu 
nu söylemiştir. 

Esnaf Dispanseri 
Hazırlandı 

Kasaplar Cemiyeti yeni açılacak o
lan esnaf dispanserine sekiz yüz lira
ya bir Diyatermi cihazı almışlardır. 
Balıkçılar Cemiyeti de Siyaletik bir 
lamba alarak dispansere göndermiş
tir. Bu Pazartesinden itibaren dis
ppanserde hasta esnafın muayenele
rine başlanacaktır. 

---0--

BORSADA: 

Et Fiyatları Değiımedi 
Dijn Hayvan borsasında 1440 beyaz 

karaman, 307 dağlıç, 203 kıvırcık, 46 
karayaka, 2371 kuzu, 36 öküz, beş i
nek, yedi dana, yedi manda ile on 
malak satılmış ve kesilmek üzere mez 
bahaya gönderilmiştir. Et fiyatları ay 
nidir. 

* Konya havallsinden gönderilen on 
beş bin kiloluk bir parti tavdar ki
losu 5.05 kuruııtan, Adapazar havali 
sinden gelen keten tohumlarından 

kırk beş bin klloluk bir parti çuvallı 
iskele tesllmf şartile kilosu e,35 ku
ruııtan satılmıııtır. 

* Ekstra zeytinyağlar 41.20 kuru, -
tan, birinci yemeklik zeytinyağlar 

39-40 kuruştan satılmıştır. Sabun -
luk zeytinyaıtları bir haftadanberl 
piyasaya g~tirllmemlştir. Yağ fıynt

lannda 1-2 kuruş kadar dü,,üklilk 
kaydedilmektedir. 

--•••••••••••••••• •••••••• day, arpa, tiftik, yapak nizamname 

ANLAŞMALAR : 

Amerikalılarla 
Müzakere Tekrar 

lerinin ihzari, mevcut ve mer'i nizam 
namelerin gözden geçirilmesi için üç 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantılara 
pazartesi günü şehrimize gelecek o
lan Dış Ticaret Umum Müdürü Bay 
Mümtaz riyaset edecP'<tir. İstanbul
da yapılacak toplantılardan b.Rşka 

B ı d 
mer'i nizamnameler hakkında görüş 

aş a 1 mek için de bazı toplantılar tesbit 
. .. . . olunmuştur. Bunlardan fındık hakkın 

Amerıka - Turkıye tıcaret anlaşma ... d k" t 1 t K d · · k 1 l · 
sı için Ankarada bir müddet için du
ran müzakerelere tekrar başlanmış
tır. Amerika heyetine talimat gelmiş
tir. Piyasamıza akseden haberlere gö
re Amerikalılar kuru üzüm, kuru in 

cir, tütün , deri ve av derilerimizin 
ihracı bakımından anlaşmanın esas
larını kuvvetlendirmek için bazı tek
liflerin de müzakeresini istemişlerdir. 
Bu maddelerin arasına barsak ve ba-

a ı op an ı ara enız ıs e e erı a-
rasındaki merkezi vaziyet ve ehem
miyeti dolayısile, 1 Ağustos 1938 de 
Giresunda yapılacaktır. Çekirdeksiz 
kuru üzüm ve palamut için yapılacak 
toplantılar İzmir fuarının açılış tari
hi olan 20 Ağustosta İzmirde yapıla
caktır. Yukardaki maddelerin ihracı 
ticaretile meşgul ruhsatname sahibi 
her firma bu toplantılara iştirak e
debileceklerdir. Vekalet- hazırlanan 

____ ----o--~~-~~----ızıkurumeyvaların dailive edilacdi ,._; .;----·l·.-Ji9 'V0"3~ gö.-

Fabrlkacılar Yapali söyleniyor. dükçe yaptlacak değişiklik için tüccar 
Ahyor lanmızın fikirlerinden istifade edil-

Trakyanın kıvırcık yapaklarından Tiftik Sahtı Yapaldı mesini muvafık bulmaktadır. 

iki yüz balya kadar kilosu 61 - 62 ku- Son üç gün içinde satılan tiftikler 
ruştan, Anadolunun renkli yapakla- arasında yüz balya, kilosu 112,5 kuruş 
nndan yüz elli balya kilosu 45 - 46 ku tan, Taşköprü malı yirmi dört balya 
ruştan . yerli fabrikalarımız tarafın
dan işlenmek üzere mübayaa edil- 111,30 kuruştan deri malları sekiz bal 
miştir. ya kilosu 75 kuruştan verilmiştir. 

Dün oğlak tiftiklerinden bir parti ki
losu 117.5 kuru§tan mal tiftik 106 -
110 kuruş arasında, deri mallan 70 -
76 kuruş arasında satılmıştır. 

B ORSA 

Sığır Derileri Rağbette 
Mersin ve Kayseri havalisinden pi

yasamıza gönderilen seksen yedi bal
ya sığır derisi kilosu elli beş kuruş
tan satılmıştır. Koyun derilerinin pi
yasası gevşek ise de oğlak ve keçi 
derilerinin piyasalarında devamlı iş
ler yapılmaktadır. 
ZiRAAT: 

Pamuk Malisulüm'üz 
Çok iyi 

Kemalettin birader tarafından 

yazılmış olan mason tarihinde, Mu
rat Efendinin ser - yani, muhab
bet locasında doğmuş olduğu kay
dedilmiş ise de yanlıştır. Murat E
fendiyi, son zamanlarda Ziyayi 
Şark, unvanını alan mahfelin a
nası olan Profdos mahfeli doğur
muştur. 

Güneşte Kararmanın iyilikleri 24-6-938 

Adanadan gelen malumata nazaran 
pamuk mahsulünün vaziyeti çok iyi 
görülmektedir. Bu sene fazla mikdar 
da Akala cinsi ekilmiş olduğundan 
rekoltenin kalite itibarile de yüksek 
olacağı tahmin edilmektedir. Randı
manın geçen seneye nisbetle fazlalığı 
halinde yerli pamuklarımızdan bü
yük mikdarda pamuk ipliği yapılabi
lecektir. B ir akşam gazetesinde bazı 

fıkralar neşreden bir zat da, 
Murat Efendinin vefatından sonra, 
masonluğa ait eşyalarının oğlu Sa
lahaddin Efendiye intikal ettiğini 
yazmış ise de, bu da doğru değil
dir. Murat Efendinin derecesine 
mahsus olan silahlan, kordonu ve 
tabliyesini, eski masonlardan Yu
süidis Efendi isminde bir zat uzun 
zaman muhafaza etmiş, ve günün 
birinde bu tarihi eşya, bir yangın
da yanıp gitmiştir. 

Mason olduktan sonra, Murat E
fendinin vaziyeti, bir kat daha de
ğişmişti. Osmanlı hanedanı arasın

da ilk mason olmak itibarile ken
disine ecnebi mahfeller tarafından 
pek fazla ehemmiyet verilmişti. 

Gerek hayatına ve gerek resmi va
ziyetine çok büyük alaka gösteril
mişti. 

Sultan Azizin veraseti tebdil ar
zusu hakkındaki fikir ve teşebbüs
lerine dair, Avrupa gazetelerinde 
ehemmiyetli makaleler yazılınış, 
her taraftan itiraz sesleri yüksel
mişti. Ayni umanda bu itiraz sa
dalan memleket dahiline yayılarak 
her tarafta gizli ve tehditkar bir ho 
murtu husule gelmişti. Hatta iş o 
dereceye dayanmıştı ki, Çann İs-

Yazın güneşte kararmak, '1mdi
ki halde bir modadır· Güneıt banyo
su yapanlann bir çoiu hunu sade· 
ce modaya uymak, herkes gibi 
yapmak için yaparlar. F•kat gü
neş karşısında oturmanın faydası, 
güneşlenmenin pek iyi bir şey ol· 
duğu eski, en eski zamanl.ırdanbe
ri bilinirdi. Kadınlar, kararmamak 
için, güneşten sakındıklan zaman
larda bile hekimler günesin 1$ıkla
nnı överler, zaten halk ta giine$ 
girmiyen yerden hekim t:ıkmaz, di
yerek onlann sözlerini tasdik e
derdi. 
Günt'şe kal'Şl hu kadar teveccUh 

le beraber. güneşin deriyi karart
makla nasıl iyilik ettiği, pek yakın 
vakte ~elinciye kldar, doğrusu, iyi 
izah edilememişt . Hatta hekimle
rin bazılan derinin karanrnunndıuı 
dolayı güneş ışıklannın fazlası vil
cadün içerisine geçemediğinden, 
cilt kararmasının vücudiln Uzerln
de Adeta bir gölge hasıl ettiiini 
söylemiye, kara renkli insanlann 
"kendi gölKelerinin içinde gezdik
lerini,, iddia ederek bir de zarif
lik yapmıya karar vermişlerdi. 

Halbuki güneşten kararmanm 
iyi tesiri, yeni tetkiklerin rıeticesi
ne göre, tam ve aksinedir. Karar
mış cilt vücut üzerinde bir gölge 
yapmak değil, aksine olarak, rrft
neş ışıklannın içeriye sf rmesine da 
ha müsait olur. Dayalı fizik hesap 
lanna göre, beyaz bir cilt gün~ia 
ışıklanndan yüzde altmııttan fazla
sını geri çevirir, vUcudün içerisine 
tesir etmelerine mini olur. Halbu
ki kararmış bir cilt l{ilneş ııtıJdann
dan en çok yüzde otuzunu geri çe
Yirir, qıkların Bat tarafı rieude 
lrlrer. 

Rem de kararmış cildin içindeki 
ricude en ziyade giren 11ıklar, gü
neşin - ıözlerimizle ıöremedili· 
miz • illtra viyole ışıklandır. Bilir
siniz ki bunlar vücudümü'I için en 
faydalı ışıklardır. Zaten ~özlerimiz. 
le gördüğümüz renkli ışıklann da 
hepsi kararmış ciltten daha kolay
lıkla girerler. 

İnsanın uzuvlanndan her birinin 
işi, cilt üzerine tesir ettiği Ki.bi, bu
nun aksine olarak, cilt Uzerinde ge
çen her şey de uzuvlara tesir eder. 
Cildin ltiineşten kararması do onun 
üzerinde mühim bir iş olduğundan 
ha işin tesirile uzuvlanmızda iyi
likler olması da tabiidir. 

Bir kere güneşin tesirile cilt fi. 
zerinde histi olan vitaminler, ye
meklerimizle mühim bir gıd11 ola
rak yediiimiz madenden maddele
rin vücut içinde faydalı işlerini gör 
melerine hizmet ederler. 

Bundan başka, hep güneş ışıkla
rile, cildin kararması il"Zerine da· 
hili K"Uddelerin ifrazlan dtizf'lit'. 
Güneşten kararmış cildin kızıl, 

çiçek, sana ~bi bulatık hastalık 
lara karşı adeta bir müdafaa hattı 
olduiu iyice anlaşılmıştu. 
Güneşt• kararmış bir cilt, ka· 

rarması geçhaciye kadar bir sal'lık 
hazinesidir. Hastalık sebebi onun 
lnramıyacağı kadar kuvvetli olup 
ta hastalığın gelmesine mini ol • 
masa bile, insanın çabuk iyi olma
sını temin eder. 

Giln9' qıJdarile kararan cildin, 
beyaz ciltten daha yumnşak olma
sı da l[ilzellik bakımından bi.Jo iyi
liktir İnanmazsanız Arap bacllllll 
~plak kollannı biraz ok.-yınız, o 
nJdt kendisine kadife bJfa dedik
Jerine hk verininb. 

ÇEKLER 

~çıl19 

Londra 8.23 
New-York 125.59 
Paris 3.5025 
Milllno 6.61 
Cenevre 28.835 
Amsterdam 69.605 
Bertin 50.61 
Brüksel 21.3225 
Atina 1.14 
Sof ya 1.5375 

Prag 4.3675 
Madrld 6.9225 
Varşova 23.625 
Budapeıı~ 24.92 

BU kreş 0.9375 
Belgrad 2.8625 
Yokohama 36.37 
Stokholm 32.1225 
Moskova 23.725 

PARALAR 
Alll 

Prank 

Dolar 
~ LIJ'et :!! 

Belçika rr. E .. 
Drabmt .§ 
lmçre Pr-

;:: 
• il> 

Leva :a 
Ploria f 
Kron Cü & 
llar9' ~ 
ZloU l Pen&O 
Le7 & 

Dinar 
Kroa laweo 

\. 

Ka,,an11 

6.28 
129.195 

3.5175 
6.6425 

28.975 
69.94 
50.8525 

21.425 
1.145 
1.545 

4.39 
6.955 

23.74 
25.04 

0.9425 
2.875 

36.545 
32.2775 
23.8375 

lltıt 

J 

Halde Dünkü 

Satıılar 
KILO ILE SATILAN: 
Bamye 24 - 25, Dolmalık biber 

19 - 22, Sivri biber 25 - 30, Sakız 
kabağı 2.50 - 4, Yeşil fasulye 8---9, 
Çalı fasulye 7 - 10, Ayşekadın 9-
13, Kır domatesi 8 - 10, Bakla 
2.50 - 3, Araka 7 - 10,. Semizotu 
2 - 2,50, Taze yaprak 8 - 12, Sa
rımsak 2.50 - 3. 

ADETLE SATILAN: 
Enginar 2 - 5, Patlıcan baş 5-6, 

Orta 3 - 4, Ufak 2 - 2.50, hıyar 

0.50- 2. 
DEMETLE SATILAN. • 
Pancar 2-2.50, Soğan 1.50-l .7~ 

Maydonoz 0.40 - 0.60, Dereoto 
0.40 - 0.60. Nane 0.40 - 0.60. 

MEYVALAR KiLOSU: 
Kiraz 10 - 22, Caneriği 8 - 12, 

Türbeeriği 8 - 15, Yerli çilek 35-
50, Ereğli çilek 25 - 30, Kayısı 20-
35, Zerdali 7 - 13, Şeftali 10 - 20, 
Vişne 8 - 25, Dut 5 - F 

ADETLE SATILAN: 
Ecnebi limon 100 adet 200 - 350. 

Karpuz baş 40 - SO, Orta 20 - 30 
Ufak 7 - H. 
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Adliye Sarayı
nın Enkazı 

(Başı 1 incide) 
Bunun üzerine milli emlak müdür 

lüğü. ile müteahhit Hikmet Üstündağ 
arasında iki cepheden ihtilaf çıkmış
tır. Birinci cephe müteahhidin mu
kavele ile kendisine verilmiyen şey
leri de oradan alıp götürmüş olma
sıdır. 

Bu mesele mahkemeye intikal et
miş, fakat mahkeme hazine vekilleri 
nin gösterdiği şahitlerin üade1erini 
itminan verecek mahiyette bulma
mış, suçlu müteahhide fazla şeyleri 
kaldırıp kaldı~adığı hakkın.da ye
min teklü etmiye karar vermiştir. 

işin ikinci cephesi de molozların 

hala kaldırılmamış olmasıdır. 
Müteahhit, aşağı yukarı 20 bin li

ra tutan bu masraftan kurtulmak 
için molozları yangın yerinde bırak
makta ısrar etmiştir. Buna karşı da 
ancak ve usulen teminat akçesi ola-. .. 
rak vaktıyle alınmış bulunan üç bin 

1liraya vaz'ıyed edilmiştir. 
MiUi Emlak Müdürlüğü, müruru 

'zamana uğramamış olsaydı bu işi mü 
teahhide yaptırabilirdi. Fakat şimdi 
kanunen bu hak ta kaybedilmis oldu 

1 ğundan hazineye irat kaydedilen üç 
bin lira, masrafa karşılık tutularak 
temizliğe başlanacaktır. Ancak bu i
ışe üç bin lira kafi gelemiyeceğinden 
lbu para yalnız amele ücreti olarak 
verilecek, molozlar da belediyenin 
'kamyonlarile parasız taşınacaktır. 

Bu formül dahilinde yakında eski 
Adliye Sarayı sahası temizlenmiş ola 
caktır. 

Askerlerimiz 
Hataya Girmek 
Uzere 

Avam 
Kamarasında 

(Başı 1 incide) 
tinden ayrılmıyacağını, harbin sıç

ramasına ve genişlemesine mani ola
cağını söylemiş, daha sonra Cham
berlain, Loyd Corc ve Atli arasında 
Majurka Adasının bombardımanı ü
zerinde bir münakaşa vuku bulmuş, 
en nihayet Başvekil memleketin böy 
le bir siyaseti tasvip etmiyeceğini 
anlatmıştır. 

Bunun üzerine Liberaller namına 
Sineler söz söylemiş ve: "silahlan -
mak için yüzlerce milyon sarfettiği
miz halde Frankoya bile söz anlata
mıyoruz,, demiş daha sonra Çürçil 
hükumetin İngiliz bayrağının şerefi
ni küçülttüğünü söylemiş ve hüku
met namına hariciye müsteşarı But
ler müzakereyi kapıyarak hükumetin 
hür limanlar veya emniyet mıntakala 
rı tesisi için teşebbüslere devam ede 
ceğini anlatmıştır. 

T eklil reddedildi 

' 
N V J, 

Dünkü Topçu 
Atışları 

(Başı l incide) 
Halis Bıyıktay, topçu müfettişi Tüın 
general Halil Kemal Koçer, Selimiye 
komutanı Tümgeneral Osman Tu -
fan, Çatalca müstahkem mevki ko
mutanı Tuğgeneral Vehbi ve oku -
lun kıymetli komutanı Albay Muzaf 
fer Tuğsavul atış yerine geldiler. 

Atıflar baflıyor 
Mefruz umumi vaziyeti idare ede

cek olan okul komutam Albay Mu
zaffer Tuğsavul, hazırlanmış olan 
kroki üzerinde yapılacak harekat 
hakkında izahat vermiştir. Albay Mu 
zaffer bu izahatı sırasında bilhassa 
şunları söylemiştir. 

"- 19 uncu atış kursunun bitimi 
dolayısile, mutat atışlarımızı b ugün 
yapacağız. Maksat, harekat sırasında 
topçunun göreceği işleri canlandır

mak olduğu için umumi harekatın 

yalnız topçu atış kısmı yapılacak ve 
diğer hareketler mefruz olarak kabul 
edilecektir. 

l
·······················································ı 

Ankaradan Telefon ve Telgrafla 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
Dün Mecliste Kabul 

Edilen J<anunlar 
A tatürkle Amiral 
Horti Arasında 

Ankara, 24 (A.A.) - Macaristan na 
ibinin doğduğunun yıldönümü müna 
sebetile Reisicümhur Atatürk ile A
miral Horti arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur: 

Ankara, 24 (A.A) - B. M. Mecli
si bugün Hilmi Uraym Başkanlığın
da yaptığı toplantıda Türkiye - Sov 
yet ticaret ve tediye anlaşmasına 

bağlı listede değişiklik yapılmasına, 
hava sınıfı ile denizaltı sınıfları men 
suplarına verilen zamlar ve tazmin
lere ait kanun layihaları ile genel it 
halat rejimi kararnamesine bağlı lis- • 
tede yazılı bir kısım eşyanın güm
rük resminde yapılan zam ve tenzil
ler ile ecnebi memleketlerden ithal 
edilen yirmi bin ton kok kömürünün 
gümrük r esminin indirilmesine ait 
kararnamelerin tasdiklerine ait ka
nun layihalarını kabul etmiştir. 

Altes 
Nicolas liorthy de Nagybanya 

Macaristan Kralhğı naibi 
Buda peşte 

Altesinizin 70 inci doğum yıldi'nü
mü münasebetile, en hararetli tebrik 
lerimi ve şahsi saadetlcrile dost ve 
asil Macar milletinin refahı hususun
daki samimi dilr:!klerimi arzetmekle 
bilhassa bahtiyarım. 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 

• Reisicümhur 
Ankara 

Amelenin teklifi reye konunca 275 
reye karşı 141 reyle reddolunmuş- Kabul ettiğimiz vaziyete göre, ka-

ra, deniz ve hava kuvvetlerimiz mutur. 

Bunlardan başka yine bugünkü 
toplantıda toprak mahsulleri ofisi 
teşkiline, Türkiye Cümhuriyet Mer
kez Bankası kanununun bazı. madde 
lerinin ve orman koruma teşkilatı ka 
nununun bir maddesinin değiştiril
mesine mevzu fiyat üzerine satış 

mecburiyetine ait kanunlar adliye 
harç tarifesi kanununa ek kanun la
yihası da müzakere ve tasvip edil
miştir. 

Doğumumun yıldönümü münasebe 
tile vaki lutufkar tebriklerinizden 
fevkalade mütehcissis loarak en sami
mi teşekkürlerimin kabulünü ekse
lansınızdan rica ederim. 

Lord Halifaks Avam Kamarasında kabil taarruza geçmişlerdlr. Bulundu 

Hariciye Encümeninde hükumetin si
yaseti hakkında izahat vermiş, hüku
metin İspanya meselesinın çıkardığı 
ihtilafları bertaraf etmeğe çalıştıktan 
başka İspanya dahili harbine bir ni 
hayet vermek için de çalıştığını söyle 
miş ve ademi müdahalenin son faali
yetlerini izah etmiştir. 

Bugün çıkan İtalyan gazeteleri Mis 
ter Chamberlain lehinde yazılar yaz
makta ve İngilteredeki muhalefet par 
tisine hücum etmektedirler. 

Ademi Müdah!!le Komitesinde 

ğumuz bölgede bir kolordu muhare-
be etmektedir. Marmaradaki sahil 
kuvvetleri de bu kolordu emrine ve
rilmiştir. Hedef, Küçükçekmece gölü 
ile Büyükderbent arasındaki sahada 
düşmanın imhasıdır." 

Tayyare defi toplarının 
faaliyeti 

B. M .. Meclisi Pazartesi günü saat 
14 de toplanacaktır. 

Sabiha Gökçeni tebrik 

Macaristan Krallığı n aibi 
HORTHY 

Avukathk Kanun 
Layihası 

Ankara 24 (TAN muhabirinden) -
Avukatlık kanun.ı layihası, encümen 

B. M. Meclisinin bugünkü toplan- lerdeki müzakeresi bitirilerek Meclis 
Albay Muzafferin izahatı sırasın:!a ıf 

1 
ruznamesine alınmıştır. Layihanın al 

bir tavyare ile peşine bağh bir Man~ tısında hava sın ı mensup arma ve-
1 k 1 ·nı h kk dığı·son şekle göre. avukat olabilmek harekat sahası üzerinden geçmiş ve ri ece zam ar ve tazmı er a ın-

k ·· k k b ı ·· için asağıki şartlan ha.iz bulunmak 
tayyare dafi topları Manş üzerine atış da.ki anunun muza ere ve a u u 

1 1 · lB.zımdır: 'rapmışlar ve mermiler. M<ıncıın etra- vesilesile, Karni Dursun - zmır-
J " k b tt b 1 A - Türk olmak. 

B - 23 yaşını bitirmiş bulunmak. 
fım bir ateş çemberi içine nlmı~lardır. kürsüye gelere şu eyana a u un 

Ademi müdahale tali komitesi bu- t Albay Muzafferin izahatından sonra, muş ur. 
gün toplanmış ve İspanyadaki yaban okulun atış basöğretmeni Albay Mus Hava mensuplarına ait bu kanu-' C - Bir Türk hukuk fakültf'sin-
cı gönüllüleri geri çekmek masrı:ıfı i- .. .. b .1 'f den veya mektebınden mE>zun olrnak tafa, verilen umumi vaziyet içer!sin- nun kabulü umunase etı e şayanı ı - . . . 
le mesgul olmuştur. Masraf 2 milyon de topçuya dü~en vazifelPr rııerinde tihar bir meseleyi yüksek huzurları- veya Sıyasal Bılgiler Okulundan me-

(Başı 1 incide) 225 bin İngiliz lirası tahmin olunu- izahatta bulunmuş ve hazırlanan ta- nıza arzetmeyi münasip gördüm. A- zun olup ta noksan kalan derslerrten 
Antakya, 24 <Hususi surette gönder yor. Fakat müzakerede hiç bir ileri- tatu''rk rejı'mı·nı'n her sahada memle- Hukuk fakültesinde imtihan vermiş 

d'~· · k arruz planını anlatm1~tır. Bu izahatı 
ıgımız ar ·adaşımızdan) - Hatayda leme olmamıştır. Komite gelecek sa ~ h' tl kl t" olmak. 

idari değişiklikle< devam etmektedir. lıya toplanacaktır. Rusya, Frankist- mütC'akıp, saat ona bec; k:ıla, hareka- ~:!:ı::~~!~ıa~~:sı~:bs:~~;iy:ce~~ D - Avukatlık stajını yapmı~ ve 
Kırıkhan sulh hakimi Sadık ve katibi ler lehine dövüşenlerin nakil masra- tın topçu tuğkomutanlığı vazifosini bu terakkiyatın en müh;mlerinden hakim muavinliğı imtihanında ehli-

1 d'ld' y deruhte eden AllJay Avni Akpınarın 
az e ı ı. erine Fevzi geçirildi. Jan- fına iştirak etmek lehinde değildir. birı· de havacılıkta katedilen büyük yet göstermiş olmak. 
d k d idaresinde olmak ilzre <ıtıslar başla-
arma a rosuna da 22 Türk jandar- Muharebe vazı·yetı• merhalelerdir. Gerek Genel Kurmay E - Levhasın~ kaydı ıstenen Ba-l mıştır. Harekatın ilk hedefi Recepte-
ması a ınacaktır. Dün gece yarısı aşa- lık makamınca, gerek Milli Müdafaa ro mıntakasında ikametgahı bulun-
~ K Frankistler bugün neşrettikleri bir penin zaptıdır. Topçu ateşi bilhassa 
gı useyr civarında bir Türkü ağır Vekaletince ve bir cümle ile Cümhu- mak. 

tebliğde, ilk defa olarak batırdıkları bu nokta üzerine teksif e>rI;Jivor. 10,5 
surette yaraladılar. . Tiyet hu··kümetimizce sarfolunan res- V - Avukatlıkla içtimaı caiz o1mı 

M ,.,.emilerden bahsediyorlar. luk toplar karc:ı sırtları hallar pa -
alıut korniayonun gülünç ~ " ... mi mesaiden bal-ka Hava Kurumu yan bir hizmet :x..eya meşgalede bulun 

Salamankaoan neşrolunan tebliğde muğu gibi atmaya başladılar. Ufuk. ~ · 
protestosu. şu sözler söyleniyor: göklere karlar yükselen toprak kitle- va51tasile millebnizin gösterdiği yük mamak. 

Antakya. 24 (A.A.) - Hataydaki sek alakayı burada iftiharla zikrede S - Bu kanun:ı göre avukatlığ:ı ma "Teruel cephesinde Sagunto • Te- lerile örlüli.iyor. Atı-ım df'vamı müd-
Milletler Ccmh·eti komisyonu Millet- bı'lirı·m. Ve bu münasebetle hcrvakit ni bir hali olmamak. 

J ruel yolunun cenubunda bütün tepe- detince, haber toplama merkezinrlen 
ler Cemiyetine bir telgraf göndererek 1 · takdis ettigvimiz büyük ordumuzun Şeref ve haysiyeti muhil bir suç-lerile birlikte Muela silsilesini işgal te sız, telefon ve tayyare r'lporları ge ~ 
Türk - Fransız askeri müzakerelerini, şerefli bir şubesi olan tayyarecilig· in tan veya agır hapsi müstelzim bir cü-ettik." liyor ve harekat komutam Alh:ıy :ıvıu-
bu müzakerelerin Fransız mandası al1 ff b;·ı' tu··n mensuplarını ve bu arada her rümden mutlak c;urettc, yı.hut bir cü-

Hükumet t F k' tl · h ı · za er, inkişaf ederı tanrm. üzerinde ~ 
kamına mugayir oldug~unu ileri süre- e ran ıs erın cep e erı vakit kendi semalarımızda v. üksek rümden bir sene veya daha ziyade ha 

k ni ıslah ettiklerini bildiriyor. Hava- sık sık izahat veriyor. · ·ı hk • l ı • 
re . protesto etmiştir. kabiliyetini gösteren ve bu defa da pıs cezası e ma .um o an ar, ceza• 

V sın muhabiri hükumetin burada kesif R eceptepenin manası · ·b • b' k aziyet Konsey azalarına Yunanistan, Yugoslavya, Rumanya veya ınzı atı ır arar neticesinde 
topçu ateşi ve 32 tayyare kullandığını B d Alb M ff ·· · ı k. b' t d ı h•k· bildirildi u ara a ay uza er, uzerın- gibi müttefik memleketler semala- mes e ı ır suç arı o ayı a ım, me-
buna rağmen gerilediğini anlatıyor. d t · t k ·r a·ıa-- · R k t 1 k f k Cenevre, 24 (A.A.) - Anadolu A.. e a eşın e sı e ı ıgı ecept<'peye, rında ve Sofyada Türk kudret ve ka mur veya avu a oma vas mı ay-

J·ans h . Yaralı ita/yanlar bu ismin verilmesindeki sebebi an- bı'lı'yetı'nı· ve bu kabı'lı'yetin gene. kız- betmemiş olanlar avukatiık vazifesi-. ının ususı muhabiri bildiriyor: 
Hataydaki komisyon, intihabat mu Bugün bir İtalyan gemisi Kadiksten lattı. Topçu atış okulu Receo İrfan l~rımızda dahi vücudünü .gösteren ne daimi surette mani bir maluliyeti 

amelesinin ayın yirmisindenberi ta- 400 yaralı ve hasta İtalyanı taşıya- namında kahraman bır Türk subayı Büyük Atatürk kızı muhterem Sabi- bulunanlar stajiyer ve avukat olmak
til edildiğini ve işlerini tamamen tes rak hareket etmiştir. Bunlardan sek- tarafından kurulmuş. Recep İrfan Bal ha Gökçeni yüksek hissiyatınıza ter- tan mahrum bulunacaklardır. 
viye ederek bir hafta zarfında Hata seninin ağır yaralı oldukları bildirili- kan harbinin şerefl: Ş"hitlerinden bi- cüman olarak tebrik etmeyi bir vic- Mebuslar, vilayet ve belediye mec 
yı terkedeccklerini Milletler Cemiye yor. ridir. Mektebi kurduğu için 1:,u tepe dan borcu bilirim. -Bravo sesleri lisi azalan Üniversite, yüksek veya a
ti umumi kiıtipliğine telgrafla dün ltalyan tayyarelerinin faaliyeti onun ismine izafe edilmiş. Albay Mu alkışlar- ve kendisinin bütün genç li mektep profesör ve mua:llın ve asis 
bildirrnişlerdir. zaffer bunları anlatt·ktı.>n sonra: !erimize çok iyi bir nümune olması- tanlan hususi müessese ve şahısların 

Umumi katip, komı'syon reı'sı'nı·n Roma, 24 (A.A.) - İtalyan gazete- "- işte, dedi, bizim için mühim nı candan dilerim. müşavir ve avukatları, anonim ve ko 
- lerinin İspanyadaki hususi muhabirle b. · if 

bu telgrafını bu sabah konsey aza- . İ ır mana · ade eden bu tepeyi, biz D V k 1• • b' b operatif şirketlerin idare meclisleri a-
larma tebliğ etmiştir. r~ talyan tayyarelerinin sark cephe- mütemadiyen top ateşi ile döveriz. ahiliye e i ının ır tale i zaları ve hayır ve ilim müesseseleri 

sındeki geniş faaliyetini kaydetmek- Ve Recep irfan ismi, bu suretle ye- Yine Meclisin bugünkü müzakere reisi ve azaları avuk:ıtlık edemiyecek 
Jandarma ile köy halkı te devam ediyorlar. Hususi muhabir- tişmiş ve yetişecek olan bütün top- leri esnasında Dahiliye Vekili ve Par lerdir. 
arasınd.a bir çarpışma lerin yazdıkların'l göre, garnizonlar çularımızın en çok andıkları isim- ti Genel Sekreteri Şükrü Kaya spor Avukat kendisine yap1lan teklifi; 

lskenderun 24 (A A) Seyid kö Balereasda bulunan Lejyoner İtal- IA • ı ' · - - f' d:r . ., teşki atına ait kanun layihası i e va- A - Yolsuz veya haksız görür, ve-
yünde isdar edilmiş bir müzekkere ya~ ı~ola~, hükumetçi İspanya kuv- Bu sırada karşıdaki 145 rakımlı kıllara ait layihanın tesrii müzakere ya sonradan yolsuz veya haksız oldu-
ile birisini tevkif eylemek istiyen J·an ve erme oırşı harekette bulunarak t d sı' ı'çı'n havale edı'lmı'ş oldukları en- ~ k t g t· · ·· h f epe en piyadeler işaret fişeği attı- guna anaa e ırırse, 
darmaJar ile köy halkı arasında şid- son uç a ta içinde asgari altı hüku- lar. Bu işaret taarruzun muvaffakı- cümenlerden mürekkep muhtelit en B - Ayni işte menfaati zıt bir tara 
detli bir çarpışma olmuştur. Taşla ve metçi gemiyi batırmışlardır. cu··menler tarafından tetkı'k edı'lmele f k tlık t · yetini gösteriyor. Şimdi artık atış ge- a avu a e mıı;; veya rey vermiş 
silahla hücuma uğrıyan jandarma - La Tribuna gazetesi muhabirinin riye kaydırılıyor. Hedef Uzun çayı- rini istemiş ve bu teklif kabul olun- olursa. 
lar silah istimaline mecbur kalmış yazdığına göre, 66 İtalyan lejyoner rın işgalidir. Receptepe zaptolundu. muştur. C - İşe evvelce hakim, hakem 
ve iki mütecaviz ölmüstür. Jantlar tayyaresi, General Valinonun Rio Mi- Atışın gittikçe kesafet peyda etti- Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp müddeiumumi veya memur sıfativle 
malardan ilci kişi yaralıdır. jares mıntakasındaki hareketine mü ği görülüyor. Nihayet saat ıı de U- ta Kayseri ve Eskişehir tayyare fab- elkoymuş bulunursa, davayı reddet-

Kole, .siyasi partileri l e•hetti essir surette yardım etmişlerdir. zunçayırın da zaptı ile atış durdu. rikalarına mütedavil sermaye veril- meye mezun bulunacaktır. 

Ol ~ 
(B A Ş M A K A L E D E N M A B A fi 

Biçil,miş 
Kaftan 

• 

(Başı 1 ·incide) 
bütün halkı daha fazla temizliğe, iııtl 

d • rC' 
zama, bakıma ve devlet ve bele 1) 

emirlerine daha fazla saygıya bazı! 
laması lazım gelen bir iştir. Halk ter· 
biyesinin bu sahasında en faal rol de 
gazetelere ve mecmualara düşmcl~lC' 
dir. 

l'<tısat Vekaletinin üç y11lık bit 
turizm planile açtığı miic~· 

deleyi biz hem iktısadi, hem de içtı· 
mai bakımdan çok mühim ~örüyorıı~· 
Kendi hesabımıza Vedat Nedim 'fır 
re candan yardım göstermeyi ve tll' 

rizm davası gibi bir manivelaya dıı: 
yanacak, esaslı ve devamlı bir içtirı181 

mücadeleye sütunlarımızda geniş b~ 
yer ayırmayı şimdiden taahhüt edi' 

yo:uz. . !· 
Iş çok çetindir Fakat hükumetıtı'I. 

zin, halledilmek sırası geldiğine itli 
rar verdiği ve teşebbüse geçtiği işlet" 
de yarı yolda kalmadığını, tam yol19 

gayeye doğru ilerlediğini tecrübe il~ 
biliyoruz. Türk milletinde de hayre 
verici bir intıbak kudreti vardır. 'ft' 
niyi bir defa ihtiyaç diye tanıdıldşıı 
ve kabul ettikten sonra bunu gM8 

kırk senedenberi hep buna alışık irııii 
gibi benimsiyor ve gözünü derhal dş 
ha ilerilere dikiyor. 

Hükumetle milletin ahenkli iş bit' 
liği sayesinde turizm sahasında ve bıl 
na bağlı iktısadi ve içtimai sahalard

9 

f111' da az zamanda çok verim alacağı 
za imanımız vardır. 

Ahmet Em in YALM~ 
,. ............... ......-u ,. .. 

. Bizim imparatorluk 
Falih Rıfkı A tay 

(Başı 5 incide) 

balık görmiye başlıyorduk. Hrı • 
lep, büyük bir şehir, Şam biiyiik 
bir şehir, Beyrut biiyük bir şe • 
h ir, K udüs biiyiik bir şch·ir i<li; 
Lübnan havası, bize Dflhrııcıl 
havasından yüz kat daha yabaıı• 
Cl idi. 
Fakat her yere: 
- Bizim, diyordnlC. 
Şam, evimiz kadar bizim. rJib 

nan bahçemiz kadar bizim ... JJtl 
tasarruf ve hHküın hissinin hiı:C 
damarımızdaki kandan g-cJUiğİ· 
ne şüphe yoktu. 

Ve kendimizi otckiyc, loknrt• 
tacıya, hatta posta memurtıY111 

anlatmak için yavaş yavaş aruı> 
ça öğreniyorduk. 
Şamdan kalkan tren, M"dif16 

ye üç gün iiç gecede gider. )tedi· 
neyi bile bırakmıyorduk. !\fedi· 
nesiz Türkiye? Bu empcryaliı: • 
min intiharı demekti. 

Ne Medincsi? Bir giin a5nğf 
geçecek bir kıt'ayı sclamlama~11 

inmiştik. Tren varken Adana • 
danberi y1>van yürümekte idilet· 
İİç hin kadar zayif, soluk. ve os· 
tli, başı yıpranmı:!! Tiirk çocıı~'· 
yorgun argın önümftzdcn geçti· 
Icr. Biliyor musunuz, nereye gi· 
di:vorlardt? Aden'e! 

Ham idin mısramı hntırJıyo • 
rum: 

- Nereye gitmek istiyor? 
-Ademe! 

Mrnırı fethe çıkan Cemal rıı· 
şa, Kudüste, Şamda, LUhnandS• 

.J ~ıı Bcyrutta ve Halepte oturuıı .. 
zaman , bir işgal ordusunun Jeti• 

ma ndam gibi bir şeydi. 
Zeytindağının üstündeki Al ~ 

man yurdunda biz, devenin il5tiı 
d• (t • 

ne mer ıvcnle ttrmanmn~:ı u .. Antakya, 24 (A.A.) - Fransız Taarruz muvaffak olmuş ve düşman mesi hakkındaki kanun 18yihasınm, Umumi heyet, baronun en yüksek 
kumandanı Alha:v Kole bir em ima 1 Iskenderun Halkevi idarecilerinden imha olunmuştu. Ekonomi Bakanı Şiikir Kesebir de is- mercii olacaktır. Bu heyet levhaya ka 1 
me neşrederek Hataydaki bütün Hamdi Selçukun idaresinde Iskende A t l 

1 
k'd. ,:.. tihlak vergiler:le iptidai maddelerin yıtlı bulunan avukatl ,ırdan terekküp 

siyaı-i partileri feshetınjştir. 1 run ~ız ~e er~ek gen~lerinden müte- H k' lf ann en ı ı tenziline ve makine muafiyetlerinin edecektir. 

rasan Avusturyalı zahit. oto111
"' 

bildcn ürken h~cin hecinden iit' 
' " ken Macar atı, knnah ge<:ıt1 r 

Arap ru··esasınd A A' • t şekkıl hır kafıle bugun Payasa gele- are at durduktan sonra harekat 1 kaldırılmasına ait kanun layihaları-
.• an rsusı nın ev komutanı Albay Muz:ıffer ' . . . Gümrük Tarifesinde kifi do1ansil A t k A rek Payas sularında bulunan Hamitli . • umumı nm aynı suretle havale edılmış bu-

e n a vanm rap bır tenkit yaparak b'lh ı D .. • •kt•k m h ıı i d · ye zırhlısını ziyaret etmisler ve genç ı assa, şun an lundukları encümenlerden teşkil olu egışı 1 
a a es tı e proteııto grevi devam . . . . " . . söylemiştir: 

ediyor Alh K 1 bahrıyel·lcrımıze Hatay çıçeklerın- 1 nacak muhtelit bir encümen tarafın- Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)-
. ay o e grev nihavl't . . " At l · d 

huldukta .. .. · ~ den yapılmış buketler hedıye etmış- -- ış arımız pıya e ile çalışma dan tetkik olunmalarını istemişler ve Gümrük tarifesi kanununun 216 nu-
• 

0 ne; gun ııonra Arsıısı- 1 d. nın istilzam ettiği esaslar dahilinde 
nin serbest hırakılacağını Arap rü- er ır. bu istekler tasvip olunmuştur. marasında değişiklik yapılmasına da 

Hatay kızları bahriye elbiseleri pürüzsüz olarak cereyan etmiştir. ir olan kanun layihası encümenler-
esasına hilr1irmiştir. Receptepenin zaptı ve bundan sonra 

T .. k El . . B giymişler ve başlarına üzerinde "Ha deki müzakeresi bitirilerek Medis 
ur çısı, onenin vanında Uzunçayır başının alınmasını ı'stı'h- mış ve topçuluktaki yeni esasları ·' midiye,, yazılı bahriye şapkaları ge- • Ruznamesine alındı. 

Paris, 24 (A.A.) - Hariciye Na- daf eden atış ile son safha olarak im dünkü harekata göre izah etmiştir. 
ziri Bonnc, Hatay hakkında Tü'r· çirmişlerdi. Bu layihaya göre; 1499 sayılı ve 

Hamidiyedeki subaylar ve müret- ha çemberine girmiş olan düşmanın Daha sonra da Korgeneral Halis Bı- 1/4/929 tarihli gümrük tarifesi ka-
kiye büyük elçisile görüşmüştür. tebat Hataylıları büyük bir sevgi ile çekilme durumunu canlandırmış bu- yıktay intibalarını söylemiş ve oku- nununa dair ithalat. umumi tarifesi

Hatayda yapılmakta olan intiha karşılamışlardır. Bu münasebetle lunuyoruz. Bu durum karşısında a- lun, Albay Muzafferin idaresinde nin 216 ıncı maddesi aşağıdaki şekil 
batın kısa bir atide inkıtaa uğra- Hamidiyenin bandosu Milli Marşlar lınan tedbirler ve ateşin arz edilen de değ;ştirilmiştir: 
t ı d · d'l · k'ld k 1 gösterdiği tekamülü anlatarak Albay ı masının erpış e ı mesı muhte- çalmtş ve bı'r ağızdan milli şarkılar şe ı e sev ve idaresi ta imatname- "K.. .. .. 
mnldı'r. M ff · t b ·k opurur şarapların (taze üzümle '" ·· ı · t' nin bizden istedig-i esaslar dahilinde uza erı e rı etmiştir. 

soy enmış ır. rin veyahut, üzüm usaresinin taham 
Hamidiyeyi ziyaret eden Gençler gemide bir buçuk saat yapılmıştır.,, Bundan sonra, davetliler atış ye- müründen hasıl olan şampanya ben-

Hataylılar kaldıktan sonra lskenderu_~~ _avdet Bundan sonra topçu müfettişi tüm rinden okula giderek kendilerine ve- zerleri) 100 kilosundan 48 lira,,, 
Payas, 24 (Tan Muhabirinden) - etmişlerdir. -,.... general Kemal Koç ta bir tenkit yap rilen yemek~ ağırlanmışlardır. Mezkur kanunun 215 inci madde-

için Tabariye göliinde tuhnn j~· 
manı yapan sivaslı nefor, ,·e b•r 
boğuk Arap sesi: ---

- Felyahya! 
··• İmparatorluklnrın c;:ınntı 

müstemleke ve millh·etlcri İ"tt•f 
mektir. Osmanlı imparatorh1f: 11 

Trakyadan Erzuruma doğ'rtl· !<il 
ca gövdesini yan vatırmı!? ıııt> • 
melerini müs.teml.eke ve miJIİ · 
yetlerin ağızlarma tse1i01 etmi~· 
artık sütü kanı ile karışık. cnıi • 
len bir sağmal idi. 

-·~-w·--~;i( 
sine de aşağıdaki ihtar eklenrtı1 

11• e s 
(Elma şarabı, armut şarabı v ,.

1
)· 

dtll' 
ire şaraplar da bu numaraya 
dir.) 
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EN GÜZEL 

ASIL 
RESİM 
ÇEKEN 

,.... ........ ,,,,,.,.,.,..,.... ...... ~~·~ ...... 

Hıfzıssıhha noktai nazaruı
dan hn hıı.amta tyi imal 
edilmi§ ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucu~ fi11atla,.la yalnız, 

Baker Maja.zalarında 
satılmaJ.:#adır. 

Oımanh Bankası 

1 LAN 

Osmanlı Bankası hissedarları umu 

mi heyeti 1938 Haziranının 21 inci 

salı günü Londrada toplanmıştır. 

Idare heyeti tarafından hissedar

ların tasdikine arzeclilen kararlar 

müttefikan kabul olunmuştur. 

27 Haziran 1938 tarihinden itiba

ren 69 numaralı kuponun ibrazı mu

kabilinde temettü hissesi olarak his

se başına 3 şilin tediye edilecektir. 

KAYIP - Otomobilimize ait 2018 
numaralı plakayı kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. 

Bayram ve Hasbi Kumova 

Semti ve 
Mahalles: 

Sokağı No. Cinsi Aylık muham İcar l\Iüddcti · 
men kirası 
L. K. 

Se mahalli 25 00 31/5/941 Ka 

Beylerbeyi İskele 3 (kır kahvesi) 
İmrahor Alipaşa 13 Baraka 00 70 31/ 5/ 939 Ka. 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler hizalarında gösterilen müd

detle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 4-7-
938 Pazartesi günü saat 15 dedir. İsteklile:in Kadıköy Vakıflar Müdürlü
ğüne müracaatları. (3803) 

Devfet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ·jlal11arı 
Muhammen bedeli 1900 lira olan 200 çift lastik çizme 29-6-1938 Çar

şamba günü saat 11 on birde Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alıncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 142 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon ta
rafından parasız olarak dağıtılmah'.tadır. (3516) 

Hava Okulu Komutanhğından: 
Hava Okullan talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları haiz is

tekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna 

kadar Okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar 
dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile Okula gönderirler ve alacakları 
karşılığa göre hareket ederler. 

Madd 86 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 

KODAK VERIKROM FiLM 

KAYIP - Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 917 - 938 nu 
maralı Murat hakkındaki ilamı ile 
Zehra adındaki mühürümü kaybet
tim. Hükümleri yoktur. 

• SATILIK ARSA 4 mll\ 

A - Türk olacak. 
B - Ortamektep "Lise sekizinci sınıf,, tahsilini bitirmiş en az 17 ve en 

çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmıya elverişli 

olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti ra
poru olmak. Boy, 1,65 ten aşağı olmıyacaktır. 

K O D A K Bayilerinden arayınız veya şu adrese müracaat ediniz, 

KODAK CEciptJ A. Ş. lstanbul 

Laleli Ordu cad. 297 No. lu 1 
arsa acele satılıktır. Istiyenler: 

Merzifon'da inşaat 
ı =. Merzifonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptu~lacak • 
A- "34.777,, lira 35 Kr. Bedeli keşüli Etüv ve Çamaşırhane. 
B - "3.692,, lira 96 Kuruş keşüli Yağdeposu. 
C ::_ "8.485,, lira 16 Kuruş keşüli Cephanelik. 
Ç- "16.327,, lira 74 Kuruş keşüli Umumi Mutfak, 
D - "10.727,, lira 50 Kuruş 50 tonluk Su deposu. 
E - "33.446,, Lira 28 Kuruş keşüli erat pavyonu, 
F - "2.341,, Lira 86 Kuruş keşifli Kanalizasyon, 
G - "17.468,, lira keşifli harici kablolarla harici tenvirat. 
H - "7.400,, Lira 53 Kuruş keşüli Elektrik Santralı binası. 

., ~n rt.-•ı ı l' 88 K 1 - 32.872 lira :>O Kuruş keşıfli Yolun tutan olan 164.539 ıra u-
" ruş YUZ :Altmış Dorr Bin .Beş YllZ otuz Doltuz ura :5t=Ksen ı:::>"eKız ıturu~ıuıt 

İnşaat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Teminat 9.477 liradır. · 
3 - Keşif evrakiyle Proje ve şartnameler 823 kuruş mukabilinde An

kara Türk Hava Kurumu tarafından verilecektir. 
4 - Eksiltme 5/ 7 / 938 Salı günü saat 15 de Ankara Türk Hava Kurumu 

Başkanlığı binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhifük vesikalariyle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara 
Türk Hava Kurumu Başkanlığı binasında teşekkül eden Satınalma Komis~ 
yonu Reisliğine vermelidirler. "3570,, - Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

938 Mali senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna ait (100000) par
ça çamaşırın yıkanması açık ~ksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 4/7 /938 
tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat (14) de mektep binası içindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

Beher parçanın muhamm~n bedeli (4,5) kuruş ve ilk teminatı (375.10) 
liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müraca-
atları. (3539) 

M. M. Vekaleti Hava Müsteşarhğından: 
Hava müsteşarlığının göstereceği yerde çalıştırılmak üzere "210 -

165., lira aylık ücretle bir mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki ya
zılı evraklarile Ankarada M. M. Vekaleti Hava müsteşarlığına, İstan
bulda Hava Aktarma anhan müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacakları i-
lan olunur. 

1 - Türk olmak 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak 
3 - Askerliğini bitirmiş ve diğer Vekaletlerle ilgili olmamak 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamak 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü hizmet ve hüsnü hal vesikalarını hamil bulunmak. 
7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (1925) (3716) 

Sıvas Vilayetinden : 
Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda inşa edileceği evvelce ilan 

ediien göçmen evlerinin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan müd
det 25-6-938 de başlayıp 10-7-938 'de ihalesi yapılacağı ilan olunur. (3881) 

Sirkeci· Şahinpaşa oteli karşısı 
N o. 34 de A. Demirelli'ye Sa. 

2 - 7 ye kadar başvursunlar.• 

A vrupaya Talebe Gönderilecektir 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Fabrikalarımızda bir yıl staj yaparak i,, yabancı dil ve bilgi 
bakımlarından gereği gibi hazırlandıktan aonra aıhhat ve kud
retleri en iyi bir kaç lise mezunu sınai kimya elektrik ve maki
ne yüksek mühendisi yetittiri.Jmek üzere Almanya'ya gönde
rilecektir. 

Staja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, Al
manya'ya gönderilmede ise staj neticeleri esubr • 

İa.t.l.lil-in :r--... _ _._kadar apğrda. y .... Jr beJg'elerİ, 

İstanbul' da T athanda Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi 
Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi, 2 - Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet ve 
olgunluk notlarının tasdikli suretleri, 4 - 9 X 12 üç tane boy 
fotoğrafı. 

Not : Staj talimatname•İ Bürodan alınabilir, İstiyenlere 

• posta ile de gönderilir. 4-•••••llllllii 

Dölaplai Oteli Ki~aya Verilecektir. 
Adalar Malmüdürlüğünden : 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Oda N o. su Her odanın mu-
hammen ican 

Büyükada Yalı Altınordu Dölaplaj 
Caddesi oteli 

2. 4. 7. 9.10 
11.12.14.16 

30 
40 

19.20.21.24.29 35 
22.26.27.31 10 

Yukarıda yazllı odalar mevsimlik kiraya verilecektir. İsteklilerin yüz
de 7,5 pey akçelerile 1-7-938 Cuma günü saat 14 de Adalar Malmüdür
lüğünde Satış Komisyonuna müracaatları. (3874) 

Karabiga Belediyesinden : 
Bedeli keşfi 500 lira Atatürk Büstü ile Kitabe ve Zafer işareti olan 

çelengin eksiltme günü olan 20-6-938 tarihinde talip zuhur etmediğinden 
10 gün temdit edilerek eksiltme günü 4-7-938 Pazartesi günü saat 14 de 1 
bırakıldığı ilan olunur. (3893) 

• • HIÇKIRIK 
-o----

Kerime Nadir 
Kitap halinde çıkmıştır. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

Liseler Allm, Satım 
Cinsi Miktarı 

kilo 

Silivri yoğ\lrdu 34 500 

Soğan 32 000 
Patates 49 500 

Dr. HAFIZ CEMAL Deniz Lisesi Müdürlüğünden: '" n•u•lflllır•ı.ı••P• 
Tereyağ 4 650 

Dışarda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderi

lirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük kuman
danına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahkum olma
dığına dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis amirli
ğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 
12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazüe göreceklerini taahhüt 
etmek, 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanım kazananlar alınacak mik

dardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve yaban
cı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları askeri liseler oku
yucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar 
parasız verilir. 

V - Hava Okullarına kabul edilcmlerdon birinoi Qını!.a =uv::>..f':C..layotlo 

bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğ
rafçı, atış ve bombardımancılığa ayrılırlar. "3587,, 

Bursa Belediyesinden : 
Arazöz, Motörpomp ve Kamyon mübayaa ilanı: 

Bursa Belediyesi tarafından bir İtfaiye Arazözü bir Motör
pomp ve temizlik işleri için de bir Kamyon satın alınacaktır. 

Satıcılar; verebilecekleri makinelerin fenni ve hususi ve mali 
f&rtlarını ve Kataloklannı Haziran sonuna kadar Bursa Beledi-
ye Reisliğine göndermeleri ilan olunur. (3241) 

Altı Benzin Tankı Yaptırllacak 
1 - Merzifonda Tayyare Meydanında Türk Hava Kurumu tarafından 

yaptırılacak 25 er tonluk 6 tane Benzin Tankının İnşası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 57.540 "Elli Yedi Bin Beş Yüz Kırk,. lira 97 "Doksan 
Yedi,. Kuruştur. 

3 - İlk teminat 4.127,05 Dört Bin Yüz Yirmi Yedi., lira Beş kuruştur. 
4 - Keşü evrakiyle Proje ve şartnameler 288 kuruş mukabilinde An

kara Türk Hava Kurumundan verilecektir. 
5 - Eksiltme 4/ 7 / 938 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Türk Hava Ku

rumu Başkanlığı binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girecekler Kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalarile birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara
da Türk Hava Kurumu Başkanlığı b inasında teşekkül eden Satınalına Ko 
misyonu Reisliğine vermelidirler. "3571,. 

Komisyonundan : 
Beher Ki. 
tahmin B. 

Kr. s. 

19 

5 25 
7 50 

115 

İlk temınatı 
Lira Kr. 

491 65 

647 10 

401 07 

Eksiltmenin yapılacağı gün 
ve saat 

29-6-938 Çarşamba günü 
saat 10,30 da 

29-6-938 Çarşamba günü 
saat 10,45 de 

29-6-938 Çarşamba günü 
saat 11 de 

Dahiliye Mütehassısı 

1 - Lisemizin birinci sınıfına Orta Okulu bitirmiş ve yaşı da 1 Eylul 
1938 de 15 - 17 ve ikinci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı da 16 - 19 
arasında bulunan okurlar müsabaka ile alınacaktır. 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yiyecekleri kapalı z:ırf usu
lile eksiltmiye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yaz:lmıştır. 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18) e kadar. Salı. Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 

l>i\'anyolu No. 104 

Telefon: 2104'1 - 22398 

2 - Dilekçe ile 1 Haziran : 25 temmuz arasında müracaat edilmesi. 
3 - Dilekçeye "fotoğraflı nüfus kağıdı veya musaddak sureti, 9 başı 

açık fotoğraf, kendisinin ve annesi ile babası ve ailesinin milli ve ahlaki 
durumunu bildiren polis tahkikatı kAğıdı, orta okulu bitirdiğine dair 
diploma veya tasdikname, askerlik öğretmeninin gizli raporu ve aşı ka-

ğıdı,, iliştirilmelidir. (2626) 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım, satım komisyonunda 7arılacak 
tır. İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı ticaret odası vesikalarile 2490 sayılı artırma. eksiltme kanu
nunun tarüatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflanm yukarda yanlarında gösterilen belli saatten bir 

saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar İstanbul liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır ve liseler alım, satım komisyonu sekreterli
ğinden görülüp öğrenilir. (3495) 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neseli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 
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BU! \SRAF EO\LMEV 

25 - 6 - 938 

Sizi 9ünlerce ıztırap çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütevellid 
bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kı· 

nklığa karşı çok müessirdir. ~ 
r hl. ol2ö nispeffn- ~ .--

.....:::: t: . -t?anmetshce c;ıKorı ır. !o · . ~ 
Buz porc;oıorı ne_D"en v . . .. kaldırıl· ~ 
. . dT . Monive\a yukorıya doqru ~~ d• 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Ism ine dikkat: Taklitlerinden sakınınız 

ve Nevrozin yerine ba§ka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

·..ı f oıla buz temın . e ' ır • . . ~ 
~e-· - ·:. . . - ' ve hi\e ikİ~er ıkı§er veye ~-;..ı .. ı. t buz parrolorı ıstenı\dıg - ç \ L 
iQtgı vo~ı • -s p 
.bepsi .birden c;ıkorılır.1 - or ~ 

A._ - cJ="• { ~ -mırffum onod~e) otdugun· ~ 
Çe'\ı:rıece tomomi1e mo enı o ~~-- • 

dan. donmo daha ~ür" otlı olurı ... - . -;- - rt k ~ ~ 
' - .. - E L" ·stem\erde otdugu gıbı a ı ~ 

Lr \ k 1\mı~tır uı sı · ~ 
Artık euı usu a · · k n r donmaya- ~ 

-, musluğu a\tına ~onmayaca e e ~ : 
buz parc;a a~ su LNIZ FR\GlDAlRE' de bulunur, Lı 
cak. Bu tertibat YA ·. den çıkii<ıf.,Q. ~ 

- 1 ·d k~nulmoz: çekmece yerın ~ 
~ulpo dofunu ur ç .. b otomatik sistemle. ~~~ı"'""'ı 

• . d . .. n sahip oldugu u ~ 
fu,. ~\r:uı fJıgı 0 !!.8 1 

'I • OP' tığı höcereden 
bır çe\mece'f' Y . ô "'ld'r 
. ··k- rıkarmok i§ten bıle egı ı . 
so up "I d ide mevcuttur 
8 tertibat her mo e . 

u F . 'd . re' e münhasırdır• 
ve ~lnıı rıgı aı -

• 

ARllK BUZ ÇEKMECELERi 

YAPIŞMAZ. 

ÇEKMECELERi SU MUSLUGU 

,ALTlNA KONULMAZ. 

. ~nkara -Jzmir 

B o u R L l .B \ R l D E R l E ~ ---- ı_stanbU - - ~ -

KAN, KUVVET, iŞTAH ŞURUBU 
(FOSF ABSOL) muhterem doktorlanmı~ tarafından bilyük kıymet ye 

ehemmiyet verip beienilen ve yüz binlerce vatandaı tarafından itimat 

ve memnuniyetle kullanılan ve azami bir hafta içinde kan, kuvvet, ifti• 
ha temin eden en birinci hayat eksiridir. 

Sıhhatin en büyük devlet olduğunu takdir eden her insan meftlJD 

deiitmelerinde behemehal (FOSFARSOL) kullanır. 

Fatih Sulh 3 Uncü Hukuk HAldm -----------------------•lll liğinden: Aksaray Gureba Hüseyina-Kan.!.'::.: ~;m° V 1 R O Z A kullanınız ğa M. imam Murat sokak 17 sayılı I 
evde mukim iken 22/3/938 tarihin
de Haseki hastanesinde vefat eden 

::.~~~b·~:vıRozA · p A 11 
tnf yaralan, ergenlikler, ye kol- k il 
tuk alb çıbanlan için il ;lnın11 

ölü General Münir karıaı Naimenln 
tarihi ilandan itibaren alacak ve 
borçlularmm bir ay ve ıadlayı vera 
set edenlerinin 3 ay içinde mahkeme 
ye müracaattan lüzumu ilan olunur. En çabuk w en emin bir 1Urette T EDA V l E D ER 

,. ..................................... ._.,. ....................................... ı 
DENIZBANK 1 

ANKASTRE = MEYDANDA = ve her nevi elektrik 
suıat tesisatı VERESİYE yapılır. 

VERESİYE Motör ve 
Moto - Pomplar 

Tl'EİŞ Yeni Postane caddesi 
Ksantopulo Han- Telef: 23972 

M. M. Vekaleti Hava Mls~rllğından : . -
Diyarbakır tayyare alayında çalıpnak üZere bir elektrfK fen memu-

ru alınacaktır. Verilecek ücret asgari 108, azami 210 liradır. İsteklile
rin evraklarile birlikte Ankaradakiler Ankarada hava müsteşarlığına, 
İstanbuldakiler İstanbulda Yeşilkijyde hava aktarma amban müdürlülü
ne, İzmirdekiler İmıir tayyare alay komutanlığına ve Diyarbakırdakiler 
de Diyarbakır tayyare alay komutanlığına müracaatlan (1926) (3717) 

.ar~lli~Plr";'S~«.,U.. 
27 Haziran tarihinden itibaren İzmir hattına ilave bir posta bldm

lauktır. Bu Postayı yapacak olan (Konya) Vapuru her Pazartesi gtt. 
nti İstanbuldan doğru İzmire hareket edecektir. Postanın seyir proı· 
ramı ıudur: 

- GiDiŞ -
İstanbuldan hareket Pazartesi 18,00 İzmir'e vanı Sah 18,00. lmıir

den hareket Çarpmba 14,00, Pireye vanş Peqembe 10,00 

- DONOŞ -
Pireden hareket Perşembe 18.00, İzmire vanş Cuma 11,30. lzmir· 

den hareket Cumartesi 10.00, İstanbula varış Pazar lZ.00 
Navul tlcretleri vesaire haldnnda tafsilat almak için Karaköy acen· 

teliğine mtlraeut eclilınesi. 

SAÇ EKSIRI KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyotlu - İı1tanbu1 

P •t • · Traş bıçağı ve makine
acı ıc leri üiraz kabul etme

den diğerlerine faiktir. 

Kadınlar için 

Sahibı ve · umunu neşrıyatı ıdal"9 
eden: Ahmet Emin YALMAN. G__., 
tecflik ve Neşriyat Türk Ltmttet Stı
kett. Baınldı~ ver TAN Matba11111 


