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HATAY iSi YiNE MUPHEM SAFHADA 
Hatagda idareyi Fransız Askeri Makamatı Ele Aldı. Orfi 
idare ilin Edildi ve Seçim Uç Gün Dalıa Geri Bırakıldı 

Azledilen Garonun Ermeni·lf~+a+ürk ıran şehinşahını 
1 

leri Sil1ihlandırdığı Anlaşıldı v~~~~~r~~~hn~i~~.~~ikEttii 
ahdi ile Mısır Kralının kız kar- Bu hayırlı vesile ile derin 
deşinin nişanları münasebetiyle saygılanmı takdim ve memle-
Reisicümhur Atatürk, Rıza Şah ketlerimiz arasındaki sıkı kar-
Pehlevi ve Kral Faruk arasında deştik bajlannı teyit ederim. 1 
aşağıdaki telgraflar teati olun- ATATORK 

Hatay işinde Biribirini Tutmıyan~ . iri 
Ufuk Hala Hadiseler 
Açılmadı 
~Emin YALllAlf Fransız Hariciye Nazın 
H-:r:;:~Ciddi Teminat Veriyor 

zir 'nl'. İfl~eki lahit ittidat, 
fmaya doinı sitmektir. Fakat 
IMn lrMırsa kopacaiJ p-n uf. 
lmn bir köfe-indeki kara bulut

lar c1aiı1n- 11Di olaJor. Günetli, 
6mitli bir manzara, bir müddet 
için pzleri olquyor. 

• defa da iJle olda. 31 .at 
ene! 1lfak lrapbra slrilnDJor
... Birdenbire Antalqadaa, P .. 
.._ ı...ı.ıı, tDitil ........ 

B • da acaha eski med w eeslr 
............ Wrl mi? Kara 

1nd1ltlarla doalak " ...... sflDefİ 
........ PJ'lllllllll 7lll'lll 7iae ... 

Kont Martel Türk - Fransız 
Dostluğundan Dem Vurugor 
Diğer Taraftan Çerkezler Jandarma Kay· 

cle•Byor ve Süveycliye Civarında Türk 
• 

Aleyhtan Unsurlara Silah Dajıtllıyor 
Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu ).jammm buaual muhabiri bil . 

diri,or: 
Şelnr L.aGa dalai ..ıdn, +eewwd ha,at dalla normaldir. Delep 

taM ed1 ...... iftir. Gaionun bUDlan ela tatbik etmi:receli artd 
bal ...... nz'ı ı 1 R4 .._......_ Fw laühGrıeti Gaonun a. 
ıinclm itlwm YUİf•inden bldınlmuma Ye deleıe yuifeai
nin X"'D9'Nlm Koleye Terilmeeine-..... ....m,tir. • eabah Ku
mandan Kole ite baflamıytır. (Arkası sayfa 9 stitua 4 de) 

----
:...?b..=:::"funan Meclisi Dosi:luk! 
..,.uma, lteqeyi iyiye ~. 

X..... iatklatlaruulan BOUa orta
hlm Mr 4tbellfinde fiyle dlftln
ftlc .. Artık ba defua, ._...ev
ftlkflen hmsem.,._ Ba tlefa itler 
4tbelecek.. YMın Şarkın .iatikran 
•amma Fransa 'bizimle eudu elele 
nıeeek... 

Anlaşmasını Tasdik Etti 
Y- .._hlerlllcle Son Tirk • Yunan Muahedesi 

Haklllncla Çok Dostane Yamlar Çıkıyor 

Atina, 3 (A.A.) - Kahine buıün Türk - Yunan muahedeaini 
tuYİp etmİf Ye Kralın tuclikine arzetmi,tir. KraJ imzalanufbr. 

p_. teertlbeler blrblrinla arka- Atina, 3 (A.A.) - Yunan matbuatı bir kimse aleyhine müteveccih hiç 
...... plinee iman, ~ ta•il .ıa. Türk - Yunan muahedesinin Türki- bir hükır.ü ihtiva etmediği hakkında 
nk thtt7at meyilleri dGJ'UJ'W, bir ye B. M. Meclisinde tucll'kı ceJsesin- ki teminatı kaydederek diyor ki: 
defa düa aldanmaktan lrH)'Or. de Dr. Rü§tü Arasm söyledlji nu~ "Bu sözler bütün Balkanlarda de

hararetle mevzuu bahletmektedir. rin bir makes bulmaktadır. Çünkü 

Paristen gelen haberler hava- Proia gazetesi, Muahedenin bafka (Arkası: Sayfa 9, satun e da, 

nm deifftiğini iddia ediyor. 
Pransa Hariciye Nazın, Parla 
aef'uimize dostane teminat vermlf

tir. Parla gazetelerinin dili çözül
miiftür. Türk - Fransız d~tlujwıu 
koruyacak yolda birçok yazılar çık
llU§tır. 

Bu arada ileri ltirülen dikkate 

Amerika Türkiyeyi 
Tanımak istiyor 

deler bir nokta da fUclUJ!: lııgutere, Harvard Unlvenlhsl, Bir Profeıörinli. Ciimhurlyetln 
ayni barlf ve demokrasi cephesinde 15 inci Ydclinlmi Yeılleılle Tirklyeye Gönderdi 
bulunan iki memleket araa•ndald Türkiye on bet MDede neler yapmıfbr? Amerikalı Profeeir 
gerginlili ortad&L kaldıracak yolda 
bir tavassut teoebbiilü yapmak ihti- Filip Ayrlend, Cümburiyetin on befinçi 1ıld&ıümü miinuebetile 
yacını duymu§tur. Fakat böyle bir bunu tetkike memur eclilmit ve memleketimize ıelmiftir. 
fe)'e lüzum kalmamı§tır. tılerin dil- · Profesör Ayrlende böyle bir vazife 
zelmeırine yol açan son hamle sırf veren müessese, dünyanın en yübek 
l'ranaadan gelmiş ve Türk - Fran- bilgi ocaldanndan biri olan Harvard 
l1Z dostluk kaynağından dojmU§tur. Univerıdtesidir. 

F ranaanm .azlerine inan. 
mayı çok iateriz, fakat 

timcliye kadar olan tecriibelerl
•iz buna imlcln TermİJOr. Al'bk 
kuru .azlere inaucalr nmen 
ltlÇIDİftİr. Emniyet duJ&bilmek 
için &a .azlerin fiili Ye kati eeer-j 
ferini prmiye ihtiJ'C"na ..... .... . 
~ Emin YAIJIAX 

Profel6r Ayrlend memleketimizin 
llyut, içtimai, lktısadl metelelerl na 
aı1 karpladıaım, eski bir harabe üatii 
ne yepyeni bir ilem kurmak hususun 
da neler baprdıjım arqtıracaktır. 
Bu maksatla memleketimizde üç ay 
kalacaktır. Gelecek çarpİDı. &On6 
Ankaraya pcleclt, tetldJderlne .... 
dan baflıyacak, 10nra memleketin 
ba§ka taraflannı da dolqacaktır. 

Harvard profeaörü memleketine 
dönünce Türkiyedeld tetkiklerin1n 
neticelerini bir ders teklinde talebe

(Arbll _,. •• dUD • da) 

Franm Haridye Nazın 
JorJ Bone 

Atatürk Marmarada 
Bir &ezinti Yap+. 
Büyük Şef Atatürk, dün ak· 

muştur: Beisieümhur Atatürk 
Ali Hasreti Hümayun Rıza Şah Hazretlerine 

Pehlevi Şehinphı İran Veliahdin Prenses Fevziye 
TAHRAN Hanımla nİfllnlanması dolayı-

Çok kıymetli kardeşimin oj- aiylfl Ekaelinslannın tebrik tel-
lu Altes İran Veliahdi H~t- grafnamelerini alarak son dere-
lerinin Majeste Mısır Kralı ı!az- ce memnun oldum. İbraz buy-
retlerinin hemşireleri Altes rulan samimi ve meveddetamiz 1 
Prenses ile nişanlandıkları me- ihtisaaata kalbi teşekkürlerimi 1 
sut haberini öğrenmekle çok sunarken · aradaki dostluk ve ı 

bahtiyar oldum. meveddet rabıtalarının Şark 1 
Şarkın büyük bir devletinin milletleri meyanındaki müna- • 

başına saadetbahş olan zatı hü- sebet ve ahengi teşyit eyl!yece- 1 
mayunlan ile diğer mühim bir ği ümit ve kanaatini arzeyle- i 
devletin haşmetlu hükümdarı rim. Fırsattan bilistifade son- ı· 
arasında bu suretle husule ge- suz sevgilerimi ve siz sayın kar-
len sıhriyetin Şark alemi için detimin saadetini ve dost ve 
yeni bir ikbal devresini müjde- (Arkuı sayfa t ıiltan 4 de) 

Frankocalar Terael 
Cephe inde On iki 

Kilometre ilerlediler 
lspa•yada Slvll Halkı• Bombarclnnonı 
H6diselerlnl Tallklk Etmek Ozere Miıtokll 
Bir Komlıyo••• Gi•clerllmeıl Diıiniliyor 

Londra, 3 (Haaıai) - B.,.an Aoam Kaırtlll'tUlftfla Hariciye 
MiWefan Mister Bati.,., 6iitiin tliinyanın vasiyeti anlaman ipn 
ispanyaya bom6artlunan Mtliselerini talJrilı efmelr iiure müfa.. 
lril hir leomiayonan pntlerilmai tliifiinültliifiinii söylemiftir. 

f8ID ilseri saat 17 de Dolmabah- Komisyon İspanyada döğüşen her 
çe önlerinde bulunan yeni yata hangi tarafla alakadar olmıyan şah-
pçerek Adalara kadar bir ıe- siyetlerden teşekkül edecek ve her 
zinti yapmışlardır. bombardımanı müteakip, talep üze-

Cümhurreisimiz, Marmarada rine, derhal faaliyete girişecektir. 
yaphklan ba gezintiden akşam İspanyanın Franko hükümeti nez 
ıeç vakit Dolmabahçe sarayına dindeki İngiliz Ajanına, İngilterenin 
avdet buynrmuşlardu. Atatürk, son bombardımanlar yüzünden tedeh 
bu gezintilerinde, Hariciye Ve- hüş ettiğini bildirmesi istenmiştir. in 
Jtili Doktor Tevfik Rüştü Arası giltere, bu teşebbüsün tekran için 
da yata kabul etmişlerdir. Fransa ve Vatikan ile de temu et -

.,,_....._....__.. ..... ..._._....._ .............. miştir. U:ı:t:ıı:ıt::_.:~ 

Amerika Hariciye Nezareti mat • 
Bl•lcllerlmiz Diilı ele iki buata verdiği bir tebliğde, İspanyn- ıösteren harita 
Güzel Derece Alcldar daki sivil halkı bombardıman hidi- kistler en pddetli taarruzlannı Te • 

V • .ova, 3 (A.A.J - Enternasyo- sele~ini barbarca ve hukuk kaideleri ruelln cenubu şarkislne yapmı§lar
nal at yarışlarının binicilik müsaba- ne, ınsanlık icaplanrun hepsine mu- dır. Mabatları bu yoldan deniz _. 
kasını Alman binbaşısı Hasse kazan- halif saydığını bildirmiştir. biline varmaktı. Cümhuriyetçiler 
mıştır. Polonyalı binbaşı Konorevski Dün T~ruelde askeri hareketlere mevzilerini muhafaza etmişler ve ta 
ikinci gelmiştir. Türk yüzbaşısı Gür- bütün gün devam edilmiştir. Fran • (ArkUJ sayfa 9, sütun 3 te) 

kan ile Polatkan dördüncü ve beşin
ciliği almışlardır. 

Dün lzmirde Şiddetli 
Bir Zelzele Oldu 

Çankın Havalılnde de Zelzeleler Devam 
Ediyor. Mesutören Köyincle lirsok Evler 

Yıle1lclL Halk Açdcta GeceDyor 
İzmir, 3 (A.A.) - Bu sabah Mat 5 i 10 •eçe devaımız fakat 

tiddetli bir yer aaramtw olmattur. Huarat Ye zayiat yoktur. 

Çankın, 3 (Hususi) - Bugün saat Deql. Aktaf, Meautören köylerile, 
20,50 de Ilgaz ve Bayraklıda tekrnr buar tören dfler sabalan tetkık 
zelzele OlmUf ve halk sokaklara d~ etmek üzere tlcaza gitmiştir. 
külmüştür. Yapılan tetkiklerden anlaşıldığına 

Mesutören köyünde de birçok ev- göre, Çankında zelzele her yırmi M 
ler yıkılmıı halk açıkta yatmaktadır. nede bir tekertOr etmektedir. 
Aktq köyünün bütiin sulan kuru • Klteklm 1217, lKT, llM )'lllann-
muftur. Vali wlrlU Servet K•1glk•a. ~ -...~!l. 



z 

Yazan : M. SIFIR. 

Verilen kararların 
tatbikine geçiliyor 

B enetin ~erdiği aliU iiu- di. (V) den lptttklerini anlattı. Fa-
rine •rayda topl•aıalarıa kat fazla malumat veremedi. Nedir 

yüzleri gülüyor. İfin ttlenillıtma bu iş Allıhını !@Versen? 
ait kararları konuımıya dalıyorlar. Fehime Sultandan aldığım mek-
Esat Beyin yaverllkten ye merk• tubu verdim. Okuyor ve okuduk • 
kumandanhğmdan atılmaa Ye re- ça kız~yordu. Bitirdi, 1011ra. 
rine K. M. in getirilmesi ihtimal- _ Hay alcaklar, dedi. Bu ne 
Jeri herkesi aevincliriyor. Saray• kepaıelik? Peki sonra. 
dan aynlacağı sırada yüzbaşı Be- _ Sonrası bu efendim. t. B. e bir 
nete kıymetli bir pl veriliyor ve tavliye mektubu vermi41infz. 
akıl hocalıjmm bedeli baflece ö- _ Evet, geçende de söylemiştim 
deniyor... ya. Ressam hoca Ali Rıza Reyin ta-

J'ebime Sultanın bize uçurduğu mf!ıAı bu adama böyle bir mektup 
haberler burada bltlyordu. Yudll& wrdim. Demek kt, bu 11oysuzlar bu 
mektupta bir de şu haşiye vardı: namuslu ihtiyan da aldatmıslar. 

"Bütiin bu haberleri doğrudan _ tşıe o mektubunuzu H. Dam!lt 
doğruya Seniye Hanımdan aldım. t. Feride göndermif, o da mümessile .. 
B. Anadoluya sokulmak üzere bir Şimdi t. B. in vaourcta tevkifi 
kaç güne kadar yola çıkacaktır.,, emri de veorilmis. Rimdilik öğrene 

Bu haberleri aldığımızın ertesi bildiRim bu kadar. İlk tedbir ola-
günü akşam Uzerl siyasi mümes - rak onun yoJa çıkmamnı ve işin a-
sillik istihbaratındaki adamımız }evlenmesini geciktirmek için pa-
(V) soluk solu~a oturduğum pan- saporta müracaatinde seyahat ve-
ıiyona geldi. Paltosunu çıkarırken sikacıının elind•n alınmasını arka-
telişla: daşları tenhih Pttim. 

- Monşer, dedi. fşler fena gidi- - Hunu iyi yapmuunn, amma k! 
yor. Damat Feridin miralay Esat fi deAil. Bu mekttıo ile ve-sikayı bu 
Bey hakkında mümessile çok acı adlnıın üzerinden biran evvel aldır 
yazılmış bir şikayet mektubu var. mak lazım. 
Müşavir Mistet" Rayan ateş piiskii - Onun icln cfp rahsar.aitız tabit.. 
rüyor. Bu sabah bizim daire yine _ Nasıl yapacaksın, söyle ba-
altüst oldu. kalım . 

- Geçmiş olsun .. Ölen, yarala • 
nan çok mu bari? 

- $akayı bırak Allahını sever -
sen ... Miralay F..sat Bey t. B. adın
daki birini Ankaraya gönderiyor • 
muş. Bu adamın Uzerinde Esat Be 
yi İngilizlere karın suçlu göstere
cek çok ehemmiyetli mektuplar var 
mış. Bu adamın vapura binerken 
Oz,ri ve eşyası aranılacak. 

- Zabit mi imiş?. 
- Herhalde zabit olacak. Hem de 

!:sat Bey bu adamın Anadoluda hl.1-
suA. t"tlkil4Ua k•llMn..._m ll "' 
mas ediyormuş. 

- ~u adam ne vakit gidiyor
muş!. 

- Bir Jkt aDn içinde. 
- Damat Ferit bunu kimden öit-

- Simdi ne !lövlivevim? Bir de
fa f. B. in kim oldu;tunu anlıyayım. 
Ne vakit hareke-t Pder ııibi görüne
ceiini öı"trenf'yim de elbette bir ça 
resine bakarız. 

- Ru adamı HarbivP Nezareti va 
veri K . hevden sorahilirsin. Tavı;f 
ye mPktııbunu verdiğim gün o da ya 
nımda idi. 

SPliımla~hlar. K . Bey herhalde 
t. B. i tanıyor. 

Yarı lll&NmHn eebneslnden bir 
resim hul~ 

reyim .tana ... Bu kadar yardımım 
yetişir, değil ml? Bu işl bir an ev·
vel neticelendir, rica ederim. Hay
di g6reyim aeııl ••• 

(Devamı Nr) 
renmiş. Bunun hakkında bir malu
mat var mı! 

- H. Bey n&mında birinden .. Da POLiSTE ı 
mat Ferit mUm...ue yazdığı 
mektuba bu H. Beyin kendisine 
gönderdiği jumalı da lllştlrmlş. Bu 
nu İngilizceye Çt!'Vlrmek lcln baM 
verdiler. Sonra istemediler, bende 
kaldı. Yazı masamda .,ıdadıın. Bir 
iki gün içinde aramazlarsa onu da 
getireceiim. 

- Bu jurnalda ne Y*ılıyOl'f 
- Birçok yerlerini ben de pek an 

byamadım doğrusu ... Hep ara~a 

kelimelerle yazılmış dua kitabı ıı 
bl bir yazı ... fnıillzeeye t"frlrketı 
p yerlerini uydurdum. Benim an 
lıyabildilfm Esat Bey ile yavert 
Bürhan Bey milli kuvvetlere biz -
met ediyorlarmıf. Zaten hep söyle 
nilen de bu ... İngillzlel' de bu hikl
yeyi dinlemekten usandı. t 

- Sonra ne olmuş! 
- Damıt Ferit bu işi milmessl!e 

yazıyor. Mümessil müşavire hava
le ediyor ve bu adamın tutulma.•n 
emrini veriyor. 

Pencereden Düıtü, 

Ağırca Yaralandı 
Balatta Karabaş mahallesinde Si

mitçi Veli sokağında 3 numaralı evde 
oturan Salibin 8 yaşındaki kızı Sa -
hure ikinci kat penceresinden sokağa 
düşmüş muhtelif yerlerinden yara -
lanmııtır. 

Setten Diıti 
Kuruçetmede oturan bekçi Hakkı

nın 2 yapnc:laki o~lu Ramazan evin 
6nünde oynarken 3 metre yüksekte
ki lletten düşmüş, baflndan ağır suret 
te yaralanmıf(ır. Şişli çocuk hastane 
line kaldınlarak tedavi altına ılın· 
mıştır. 

Ambara DiiıtU 
Topanede oturan Emrullah oııu 

Hasan isminde bir amele, Tan vapu 
runun 4 numaralı ambannda çalışır 
ken düşmüş, bqından yaralanmış -
tır. 

'»AN 4-8-938 

MOZELERDE ı 

Tarihi Hamamlar 
Vergiden 
Affedilecek 

Müaler Umum Müdürlüto, tarihl 
kıymeti haiz olan İstanbul hanwnno 
larının ekserisinin son zamanlarda 
yılaldığııu görmüş ve işi tetkik et
mi§Ür. Bu miletseset.rin son seneler 
de vergilerini ödeyemiyecek hale gel 
dikleri ve ankazcılara satıldığı anla
şılmıştır. Müzeler idaresi mese18'1 
bir raporla Maarif' Vekiletfne bil
dirmiftlr. 

Kiiltür Bakanlığı hamamların ver
giden istiması veyahut veraflerinin 
lndirtlmest için Maliye v naı.tiı. te
maa ıeçmlştlr. Maliye Vekiletl M• 
arfin isteğini yerlnde bulmuş ve bir 
Kanun liyihaaı hazırlamak ~in İ•tan 

buldald hamamlann sayınm 10nm1ş
tur. Müzeler Umum Müdürlf1iü tes
bit ettill 160 kadar hamam·n lis~i
nt Kültür Bakanlığın., göndermiştiı. 

Müzeler Umum Müciürli Bay Aziz bu 
tarihi binalarla bizzat meşgul olmak
ta v~ yıkılmamaları için sıkı tedbir
ler almaktadır. Uıküdardaki Ayazma 
ha~mmın yıkılmasını ciut"durmak 
için dün de allkadarlara talimat ver
miştir. 

Milzeler Umum MüdürlüiünilD te
şebbü.tle Belediye geçen sene Fati
hin sadrAzamlarından Mahmut Paşa 
nın kendi adıyle meşhur hamamını 
satın almıştı. Şimdi Beyazıt hamamı 

mn satın alınmasına teşebbüs edilmiş 
tir. 

lmltte Kaıllar Yapllacak 
Izmitte tarihi tetkikler yapan Mü

zeler Umum Müdürü Aziz tehrimize 
dönmüştür. Aziz dün bir muharrlri
mize demi§tir ki: 

- Izmltte ileride yapılacak tat'ihi 
kazılara eau olmak üzere, Arkeolojik 
90ncfajlar 7apılmuı ~~· 

tkist tatbik e4ilmif 
ve şayan 
mıştır. Izmlt uzun aman payitahtlık 
yapmıt. geçit yerinde bir tehir oldu
ğu için tarih ve arkeolojik bakımın
dan pek mühimdir. Buradaki sondaj 
lara muntazaman devam edilecektir. 
Şehirde yeni imar planının tatbikın
dan sonra da sondaj ameliyatı daha 
genişletilecektir. 1 inci sondaj şehrin 
Akropolü olan Orhan tepesine tef-
.U edllmlştlr. tktncllt de sahile 1•
kın ve fabrika memurlarının evleri
nin arkasına te..Qüf eaen bir nokta
da zaten mevcudiyeti belli olan bir 
binanın açılmasile başlanmıştır. lz
mlt vilayeti mahallt bir müze kur
mak istiyor. Şimdiden ldlçiik bir mü
ze tesis edebilecek derecede elde mal 
zeme vardır. 

r·---........... -.J Ankaradan 
Telefon ve Telırafla 

• 

BELEDİYEDE: 
Büyük Mile+ Meclisinlll 

Pazar Yerinde I G . K.... .. .. DUnldi Toplantısı 

G . s· v k' azı oprusu Utl anp ır a a K Z d Ankan, 3 <A.A> - B. M. Mee 
ısa aman a ...... lllhni Uraa'm 8afkanhtu1cla 

Fatillt. g_..dem .. pısmda 1 top amıp. 

kunalaa Çartamba puana.la Tamamlanacak Celsenin açılmasını müteakip AD· 
ga.-. bir vaka olmuctur. Pazar-

ı a.. :ı kara Mebualupna seçilmiş olan Mu-
alatdan "Or;tlpla Omer eli• Gazi köprtta~ •apıJınpa ftmıa ~ aımner Erit mtl içmiı ve Esat Sa1· 
Hann f1e lnr arlaldllfl arasmtla tanf ından taahhüt edilen zamaJldan gan -Bun.- nın vefat ettiğine d .. 
ötedenberi reka)Mj vardır. Bu önce bitirilecektir. 24 duba üzerine 
..--ı- L.:-u,u.1er1ne daima v- kurulacak olan köpribıün u ... ır ...... am lr Başvekalet tezkeresi okunn:ıuştdf• 

...- _. " . . ......, "'1aia kaUolmak ve bir dakıka sl-
.. ak•lar. Pmna m kalüabk cihetinden dört dubuı Jerıne komnSf L.At ed"l k ti l Ut ff -·• .. . au ı me sure y e m eve aııu-
bir zamanında iki hasım bir müş tur. Bunların uzerlerıne kolonlar ko- L-'"-- • i d"ld"kt 0 do-

l ti .1 k " . 1 . . ta -.u•ı taz z e ı ı en sonra r 
teri yüzünden evveli atışmışlar nu ması, rueane erı e ırış ennın -
ve yumruk yumnağa kapıfDU.1· kılması ~ir. Şimdi, Balat a· •• anelü köyünden Hüseyin oil11 
Jardır. Bu •alaşnaa, atCfli ltir N telyelhıde patpları ytltertne takil- ,..._. Kanhana'nm ilüm eesası· 
ğuşm ... n ıema Oqüplü s.- makta olan cliıbalardan tim orta 'JSe aa çarptmlmaıma, Ankara fÜrl oto 

sanın ayağından yaralanmasıy

le nihayetlenmlştir. Ancak bu 
)'eailmeyl aefsf ne alır 18Nll ve 
'*türlü .. :aaııleml1ea t}qüp
lü yarasındaa .... n kanlara ba
karken birdenbire rtldırmıştır. 
Sattığı baklaları yere saçlDlf, 
ter..-mı flrlaUp Mlnlf ve ana
da ...... çır~pla· 90yllllll!'Ü 

hasmının karşısına atılmıştır. 

Avazı çıktığı kadar haykıra

rak: 
- Hadi, demiş. Öldflreceksen 

soyundum, ı.uuun itte. Beğen 

ve beğenlitğia yerimdea vur 
bent! 

Pazal' yeri brışmış, Crgilp
lünün Mı çılıın •alini gören es
naftu -1? lasaaı tezgahını ve 
ktif esini bırakıp savuşmuşlar
dır. Bayanlar )'Üzlerini kapayıp 
bajnp ve f•frışa, focuklar da 
deli var! .. diye haykırışarak ka
flflllltlatdar. Raik ile laera\er 
hasmının da kendinden ürküp 
kaçtığuu ıörea Urıüplü de has
mını kaçıran galip bir pehlivan 
ıurur ve azametiyle bir mfuldet 
pazaı: yerinde dolaşmıştır. Ni
haJ"et zaHlh adamcajls sorhik
la tutularak ınhht imdat otomo
blll ile Cenahpap .hutaneshae 
ve hasmı da karakola ıöttiriil
Mtir. 

rastlayan ve a~ıp kapanacak olan matit telefon kan11n11n11n bir mad· 
üç dubanın montajı ;yapılımktadır. , Msiain Miiftirilme1ine ait kanua il 
Bu ay içinde tüıtmaı.a mlM'lenan flhalarlle reami dairelerde elektrik 
dört dubanın yanma aı dulla daha. •wlratmm tahdidine dair 1raa- il· 
UAve edildikten sonra, bu (lç açıltr 71h-ınm nddi hakkınüld lriltfce eD 

kapanır dubanın yerine konulması cümeni mazbatası müzakere ve ka· 
işine bqlanacaktır. Ayaklara ıe- bul edilmiııtir. 
lince, Unkapanı ciheünde •i Tiae bugünkü toplantıda emekli 
tarafa 18, tol tarafa 16 metre de- ........ ŞOkd Aytağ'un eeusmın af 
rinliğinde esas ve kenar ayaklan eli- h hakkındaki Adliye Encümeni mas 
kilmiş, bunlardan 18 metrelik ayak batuı .mlıakere edilerek reddol•· 
181 kasıla .lıltlnat ettirilmiştir. 16 m111 ~· asbrt memurlar hakJmulald 
metrelik ayak ta 160 kazığa dayana- kananda tldillt yapılmuına ait ka· 
caktır. Bu kısımdaki çalışmalar on nun llyihuı ile Devlet Bava YoDan 
beş &üne kadar bitirilecek, sonra A- Umum Mldtiı'lqa teşkilatına, Ktll· 
zapk.apı cihetindeki iki kenar ayalı- tür. Bakanlıtına baih Ertik okulları 
ııuı Jrakllmuı iflne 8'Çllec8kdtt". mütedavil Hrmayeaine ve Afganis-

Prost Botamtlnl Gescll tan ile mUnaklt muhadenet ve tepi• 
Şehircilik mütebailıaı Pımt Bola- ld JDelal muahedenamesinln meriyet 

zın Kuzguncuktan Anadoltıkavıifuua, mihllletiaia temdWine ait protoko
Bebekten Rumeli kavağına kadar o- itin tudUd hakkındaki kanun llyi• 
lan kmunJarmı dolaşrnıt ve bazı not- halannın birinci mflzakereleri yapal• 

lar almıştır. llUfÜI' • 
Bolum bu lkl yabnnın blr tayfl- B. M. Meclisl Puarteıd stintl tep. 

ye yeri haline getirilmesi kararlaştı- laucaktlr. 
rılımftır. Baıvekl Ankaracla Uıküdara gelince, Prost burayı teh 
rin Iıtanbu}.daıı sonra en 90k tarihi A-
bldeıl bulunan bir yeri olarak gör- Ankara, 3 A.A.) - Ba,vekil Celll 

·· i da da k tabil Bayar basün lstanbuldan phrlmbe 
muı ve ayn zaman en ço 
Arızalan bulunan bfir.emt olarak ka d6ıuaöt ve btuyonda B. M. Meclill 
bul etmiftlr. Yakında bu yakanın ı- Beial Abdülhalik Benda, DabiJb'e 
mar planını hazırlamaya esas olacak Vekili ve Parti Genel Sekreteri Ştlk 
olan WoJ~ J~'1ınu!Df bqhına- ril Ka7a, Ve~, Jfebuslar ve V• 
caktır. Wletler ileri plealeri taı'afDMlaa 

E k• ı• ı•• •• *Pazar günlen açık kalmak hak· ____ 
1111111

""" ... ""' ____ lf!m_ 

ı ı 1r opru lD verllilryel'lelM wttoıüne bafla-

K 1 nacak ft benk Jenl Jd nhlatlyelerl aza ara ni almı;yanlar bekknMlw .... tutullı 

Sebep Oluyor 7~ ... ,. rajmen tet tıp ara• nü 
Yiksek Tecll lsat 

Kadık!Sydc, namane bl'fl81nda Kurba· muneslne uymayan, lJd kip tarafın
talıderentn ~~ blT k6Pi'tl, btT- dan ıürillen, DO kt1odan fazla yQk ta
çok kaulata sebep olmaktadır. EvveJkl şıyan arabalar epeyce fazladır.~ Yüluek. ıedrllat unµımi ııUidt\rft 
&(lıa de Ruanpap m8hall•lnde oturan Bo. dlye yapağı telli~ ba glb ara- Cnat dil.n 1a1Mh1d eklpreile telüi· 
Jabatlı O.man.Jlınlnde birisi,~ çe ..1--~ mbıe -1-1.+iP Cevat, bupn Güzel 
virmek isterken bu köprüden dereye dü,- ba sahiplerini pddetle cealanwnu•• .---.-· 
naili. 111alı ve lc011J lanlm11tır. Olman teda tadır. Sanatlar Akademblnde, vill;yetler l• 
vt altına alınnuttır. * Traııway Ş1rkıltl h batla Ka- bldeleıi Jüri heyetinin toplantılarm

San ınr sene 1ç1nc1e. ba klprtlde ~ rak&y _ Tophane _ Pmdıklı yolunu da bulunacaktır. 
kaza olmuştur. Beledl;renln bir çöp arabABI tamire bafllJaeaktır. Beyoilu cadd• Umum! müdOr, pbrtmizde 'buluiı
atile beraber dere;re JUVarlanm11, at lSl - -'-'n ...... _._. ı..a de _-.ı.1 ...... -1-ir. dulu mtldclet içinde Unlversitede de 
mllttlr· Bir oocuk ta blalkletıe 1*'aber ın&1& MllllU'a ..- ~-
dilfmüe. a7alı kırlbnıftır. Yine geçenler• tadJr. mef8Ul olacaktır. 
de bir be:rair dOşmOş, ıs1mn1ınr. Hl•aye Heyetleri Topla•clı 
ıt6prQ eok eskidir. İşler bir yerdedir. MOTEFERRIK ı 

Tarihi Araı+.nnalar 06ztes>e:re, Erenköre ıcw1ıopra1a, Fikir te Okullardaki yoksul çoeuk1an hl .. 
pesine, Dereboyu mesirelerine rlden halle K ) K maye heyetleri, nizamname mucl• 

lafllyor buradan ıec:ml;re mecburdur. Köprü art1k azanı an upa blnce Mayıs ayı içinde yıllık toplan-
Sultanahmetteki Arasta dalın- istifade edllemlyecek bir hale ıelmlftlr. Bu b1anm yapmıf, raporlanm mmı.-

d 'ki ede beri yeraltı ar&flırma yOzden halle klSprQn(ln yanından. 80 san- Gu·· mru·· kten 
a ı sen n tim kalıntıtında Kayı~atı su borusuntm IDlflardJr. 

}arı yapan Profesör Bakster dün ka- OstOnden ı~eyt tercih etmektedir. Fa- d Yann bu Jronıreleri toplan~ 
zı yerindeki okları kaldırtmaya bet- kat, bunun da btr(ok :rer1er1 eatıamıştır. Çıkanlama l tır. Bu kongreler saat 15ve17 de ol-
lamıştır. Pazartesi günü de araştırma Bir milddet aonra bu ıarlp ;rol da tehlikeli mak üzere her aemtte Halkevlerlnde 

1 b 1 k
t M"" 

1 
D biliye bir hal alabilir. O zaman Kadıköy semti Avrupada ya~ılan muhtellf kon- J&pJlacaktır. Kanlar da kongreleri-

ara aş ıyaca ır. uze er a ustettk susuz da katacaktır. kur ipiklerde Türk biniciliiinin Jilzil nl blt1__,11_._ aonra umum! merkes 
UdilrU Bekir kazı Yeri komiseri ta Halk, kaymakamlıla milracaat ederek, &nA&AMJU m , - -n •• ııı..t.• '---*H tıi.-1 ... ylan ı.-..+ı top, _____ ..._, 

Jı:&prtl)'f"tarnlr etmek lltemfştlr, Masrafın - ----,,-- ._.,,'5_ ,~ı.u 
yin edilmiftir. 6denmeelae civar ııaklnlerl razı olnıuelar- 1111& 8JUl OD lçilm ..,. -1eke-

- Bu da güzel. Şimdi verilen ka
nr nedir? 

-1. B.yi vapurda veya ı;alonlarda 
tutacaklar. 

*Ecnebi ve yerli ziyaretçilere bir dır. rakat. ahtaP inşaata müsaade edlhne- te döneceklerdir. Süvarileri karpla
kolayhk olmak için asan atika mü- mlştlr. Beton inşaat için de kaJ'ft'\akamNt ma meruimine Iatanbal kumandan
zesile Topkapı sarayı müzesine birer biltçepinde &ahal.lat yokm\11.. Blnaena~ bil ve pbrbnll:ln bltUn Balkevlerile 

K 1 1( lcl · 1 rd d köprü, tamir eclUmedlk~ ve ,.Uden de _..__ erdir 
O U ın ı posta kutusu asılacak ve 1114! e e e yapıbnadıkea bu itin böyle devam edip trl- mekt8pleriınia lftlnk ~-.:ki • 

1 TAKViM ve HAVA 1 
- O halde ben Esaı Beye gidip 

ta;yllyeyim. 
- Zahmet etme, ben haber IÖJI 

derdim bile ... Deniz kontrol kuman 
danlığına emir 1uılırken yamma t. 
Bey ıeldl. Usulcacık işi anlattım. 
Y azıtan emrin bir kopyetdnl de ver
dim. O, Esat Beye götürdü. 

E rtesl 1abah p~ kuman 
danlığındakl arkadaşlAl"a, 

vize lçln t. B. adında birinin milra
caatı halinde bir bahane ile seyahai 
vesikasının elinden alınarak oya-

Ortaköyde İamall ojlu Bürhan is- pul ve kart postal satılacaktır. ı deceti anlaşılmaktadır. AIAkadarların na- Paşabahçe cam ve tlte fabrikall 
minde bir çocuk arkadaşlarile top oy . zan cllkkatinl celbedertz. bir vazo yaptırar• üzerine mini at-
~rken düpüş \re Ni kolu kınlmıı lıyan bir tUbay remıl ve konlmrlara 
tır. Bürhan Şişli çocuk haltaneslne lftlrak ede sültlerin lllmlerinl ya· 
kaldırılarak tedavi altına alınmış • i zacak ve pliflerlnde kahraman bini 
tır. 1 cilerimlze hediye edecektir. Diğer 

: bazı müesseseler de buna benzer he
( dlyelr hazırlamaktadır. 

Araba Çarpfl 
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• ıncı.,. 
Arabi: ,.., 

aon: ao 

R81G1Ahır: 6 
GGMt: 6.11 - Öl)e: 
tıdnd1: 18.12 - Akpm: 
Yata : 21.34 - tmalk: 

Rmr: IO 
Bum! 1114 
Mqıa: n 

ıuı 

ıus 

2.H Yusuf isminde bir arabacının ida1'1 
ıinc:leki yük arabası Pangaltıda Eş • 
ref Efendi sokajından pıçerken Nu
vart isminde bir kıza çarpmış muhte 
lif yerlerinden yaralamıştır. Nuvart 
tedavi altına alınmış, arabacı Yu<Juf 
yakalanarak tahkikata başlanmış • 

Nilte 1apil8D PoloDJa orduau kon 
kuru blrlnclllline alt .. kupa ı. 
tanbul IÜJm'Üiün• gelmlftlr. DOn la YURTr A HAVA V AZIYETI 
tanbıı1 ,Umrüiüne milracMt eden Bl Yeellk~ meteoroloji tstas:ronundan alı
niclllk mektebi k\Jmuulanl1jına nan mal~ata ıısre hava ;rurdun Ete, Ka• 

lanm 
tır. 

asını ve bana haber verilmesi 1 
nl tenbihledim. Ve oradan me-rkez Kamyondan DUıtü 
kumandanhtma çıkım. Esat Bey Sütlüce et nakliyat firketl amele • 

- iÜJDri1k rüsumu dolayJllle • kupa radenlz kı;rılan ve cenubun dotu kıamında 
verilememlftir. Kupanın biniclleriml açık, ltaradenlzln prk kıyılarında kapaU. 
zln ı.tanbula gelişlerinde zati eva te dllS b61&elertnde umumb'etle bulutlu .ceç 
Wdd edilerek formalitesine ~urul mif, rüqlrlar Karadeniz kıyılanmn ,ark 

mak .uretlle ~ çakanlacalı kmrnlannda ıarbl istikametten kuwet.U. 

heııünkü libi neşeli idi. Halinda ıinclea Ali oflu Halan, et yüklü kam 
hiçbir defitildik yoktu. Beni ,arim yoııla Btyoilundan a.rken, kam • 
ee lii]dü: yondan düpnÜf bapndan yaralan • 

- Gel bakalım, dedi. ftitttn mi mıştır. 
~ dolaplan. Nihayet daJ.ıın * Çenberlitaşta Vezir hanı cadde 
hlıma l9Unnk millet beni avla ıinde oturan Cafer Tayyar, Sabriyi 
dılar. Dün aJqam 1. Bey 1anma gel- tatla bapııdan 7aralamıfbr. 

ınJepbnaktadır. dllwr yerlerde tfmall lattkametteft orta 

l lr Se.-.ı aam.ue tlmllUr· 
BUllD .. t 18 da 8-tlar ?>Qn lstanbuıda bava açık ıeçrnl" rOz • 

İşte kCSprüden çocuklar, pı Nlhnde ,&rd61flnilz f8ktlde geçiyorlar. Bir AJrwlemfetnde prof-6r lılbDir taut- dr etmaU ltttkametten sanl;rede ı nı 2 met 
p bulan Mbep olan MI elld kaprtlden pçmtye cearet edemiyenler de, mm Mf'llal açılacaktır ........ pro- ,. hız1a ..m,tlr. Saat 14 te barometre 
IUJUD u olduiU zamtnlar, ptplan llft)VÜ k6prüniln altımtn seçme- ı.&rln 1908 clmberl -1111t tanda 712,1 milimetre idi. Hararet en cok U.1 ve 
Jl terelh etmetıedlrler. yaptılı 8181'1er tefhlr olunacaktır. ., • ıı.a antqrat olarak llQdediJmltdr· 
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l]usüN_I 
Avrupada 
Sulh Bloku 

Y azcın: Ômer Rıza DOGRU L 
Avrupada barışı korumanın bir 

ı1uth bloku teşkiline bağlı olduğunu 
lllüdafaa eden İngiliz siyaset adam
larından Mister Çurçil, hergün yeni 
taraftarlar bulunmaktadır. İngiliz 
Avaın Kamarası azasından Robert 
Boothby de Mister Çurçilin düşünce
sini teyit etmekte ve sulhü seven ve 
•tiyen milletler arasında müsellah 
bi.ı:- ittifak vücude getirmekten baş
ka çare bulunmadığını anlatmakta
dır. İngiliz siyasisine göre bu ittifa
kın en mühim sebebi, Almanyanm 
Yayılma ve genişleme siyasetidir. 
Aiınanya, Çekoslovakyayı da ilhak 
edecek, yahut burada siyaset ve ik
tısat bakımından hakim olacak olur
sa o zaman onun Macaristan ve Ru
tna.nya üzerinde hakim olmasına, hiç 
bir kimse farkına varmadan Kara
denize inmesine mani kalmaz. o za
ınan Avrupadaki muvazene telafi e
dilmez bir tarzda altüst olur. 

Japonya Harbiye 
Nazırı Değişti 

\ 

Yeni Nazır Harbin Siddetlenmesine Tar af tar. 
Cin Kuvvetleri Mukabil Taarruza Geçtiler .. 
Nevyork, 3 (Hususi) - Tokyodan haber verildiğine göre, ııh: 

hi sebepler yüzünden istifa ettiği bildirilen Harbiye Nazırı Gene
ral Sugiyama yerine General ltigaki tayin olunmuttur. Yeni Har
biye Nazırı, timdiki Çin hükumeti merkezi olan Hankovu zaptet
mek üzere harbi tiddetlendirmek lehindedir. 

Bugün Hariciye, Harbiye, Bahri-ı Son üç gün içinde düşmanın yüz 
ye Nezaretleri mümessillerinden mü tankı ve bir çok zırhlı otomobili tah
teşekkil bir heyet, Çin toprakların- rip edilmiştir. 
da Japon işgali altındaki yerlerdeki Tangşanda bir kaç gün devam e
yabancı mallarını tetkik ile meşgul den şiddetli çarpışmalardan sonra 
olmak üzere hareket etmiştir. düşmanın bir livası tamamile imha 

Buna saik olan en belli başlı amil, edilmiştir. Bu livanın kumandanı da 
Amerika ile İngiltere tarafından ve- ölüler arasındadır. 
rilen son protesto notalarıdır. Japon Lanfengde düşman hala muhasara 
ya Amerika notasındaki metalibi ka- altında bulunuyor. Teişin'de bulu-
milen kabul etmiştir. nan düşman kuvvetlerinin bir kısmı 

Harp vaziyeti Teikanı hücum suretiyle elde etmek 

O halde buna karşı gelmek için 
kollektif bir emniyet şekli bulmak 
ıerekleşir. Fakat tesirsiz, olmaması 

§al'ttır. Tesirli olması için, tehlikeye 
lllaruz olan ve barışı devanı ettirmek 
istiyen devletler ar~sında müsellah 
bir tedafüi ittifak mahiyetini alma-
lulır. Harp vaziyetine dair alınan ha- istemişse de yolda yakalanmış ve 

imha olunmuştur. Ayni suretle Şika
ikov da muhasaradan kurtarılmış

tır. 

İngiliz siyasisine göre vaziyetleri berlere göre Japon tayyareleri bu
bu mahiyette olan devletler Fransa, gün de Kantonun muhtelif yerlerini 
İngilter, Lehistan, ve Çekoslovakya, ·bombardıman etmişlerdir .• ÖJü ve 
~acaristan, Yugoslavya ve Kuman- yaralıların otuz beşe vardığı bildiri
Yadır. Esasen İngiltere ile J<'ransa bi- liyor. 
tibirine sımsıkı bağlanmış bulunu- Diğer taraftan Çin kuvvetlerinin 
:torlar, iki devlet arasındaki bu bağ- Lunghay hattı üzerinde mukabil ta
lılığı yedi devlete teşmil etmek işini 
daha fazla sağlamlar. 

Fakat bu sulh bloku yalnız bu dev 
l<ıtlere miinhasır kalnııyacaktır. Kı
sa bir zaman sonra Rusya, Türki
Ye, Bulgaristan, Danimarka, İsveç, 
llolanda ve Belçika da bu bloka gi-

arruza geçtikleri bildirilmektedir. 
Hankovdan verilen haberlere gö

re, Japonlar enternasyonal ve insan
lık kaideleri hilafına olarak bütün 

hatlarda zehirli gazlar kullanmışlar
dır. 

recek ve bu sayede Avrupa sulbü ..._._ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lturtarılacaktu. ' •• 

"Çünkü o zaman Almanya ile mü- ı 
savi şartlar dairesinde anlaşmıya im- ,: 
kan hasıl olacak ve Almanya ile za-
.,..,_ ..1-.X.!1 1---··-" • - - 1 - ~ 
tesviyeye varıla bilece.lttir.,, 

Tavsiye olunan bu hattı hareketin 
aıneli kıymeti var mıdır? 

Tetkike değer mahiyette görülen 
tnühim bir nokta hudur. Adlarını 
kay~ettiğimiz İngiliz siyasiJe.ri, bu 
tedbırin tam bir ihtiyaca tekabiil et
tiğine \'e b yüzden tam manasiylc 
ameli bir kıymeti haız olduğuna ka:: 
nidirler. 

64 LUK SULTANIN 

GENÇ NIŞANLISI 

Pihai - Paoting demir yolu üze
rinde bir çok Japon sevkiyatı tren
leri akıncılar tarafından vurulmuş
tur. 

Japon kaynaklarına göre 

Japon kaynaklarına göre Çinliler 
Lanfin'de gerilemektedirler. Çünkü 
buradaki kuvvetlerinin çevrilmesin
den endişe ediyorlar. Japonların 

Kayfeng'e doğru Şimal ve Cenuptan 
ilerlediklerini bildirmektedirler. 

Yalan Bir Haber 
Bern, 3 ( A.A.) - Ecnebi memle

ketlerde intişar eden bazı haberlerde 
1ı••rl~•+tnlrö ";; ... .;;n;; J.•Uucterden böri-

nin kumarıdanı olan yii.zbaşı 1rvin 
MiiUer'in Nasyonaı - Sosyalist aki
deler beslemekte olması sebebiyle az 
ledilmiş olduğu bildirilmekte o!du-"Çiinkii Orta Avrupa ile Şarki Av

!'Upa devletleri müstakil yaşamak is
tiyorlar ve istiklallerini korumak 
için herşeyi yaprnıya hazır bulunu

~~rlar .. Barış v~. medeniyeti korumak ' f 
ıçın azım ve suratle hareket lazım- ·~ 

1 
ğu bildirilmekte olduğundan Isviçre 
Telgraf Ajansı, yiizbaşının vazifesini 
sıhhi sebeplerden dolayı terketmiş i olduğunu tasrih etmektedir. Haliha-

• zırda yüzbaşı başka bir vazife ile meş 
guldür. dil'.,, ' 

1 """' 

ÇOCUK KAÇIRICILAR 

floridada Petrol Kralınıri Oğlunu Kaçırdılar.i 
65 Gemi, Birçok Tayyare, Çocuğu Arıyor~ 

Princeton - Florida 3 (A.A)
Petrol Kralı Ceymis Kaş'ın beş 
yaşındaki oğlu Skigi Kaş'ı da
ğa kaldumış olan "Çocuk kaçı
rıcılar,, ı ele geçirmek için ha
li hazırda Florida'nın şimdiye 

kadar görmemiş olduğu çok bü
yük bir insan avcılığı yapılmak-
tadır. Donanmanın tayyareleri
le hususi tayyareler de araştır
malara iştirak etmektedir. 65 

' gemi 175 mil uzunluğunda bir 
' sahili tarassut etmekte ve bu-

a ralarda araştırmalar yapmak- ~ 
tadır. İçlerinde bir de kadın bu- ~ 
Junan bir çok müsellah gönül- -
lü mıntakanın dahilinde ve ne- -
hir boylannda ve ormanlarda 1 
dolaşmaktadırlar. ' 
Çocuğun kaçırılmış olduğu 1 

Princeton şehri, müsellah bir ~ 
kampa benzemektedir. Miisel
lah gönülJüler, okadar çoktur ki, 
Kızılhaç bunları iaşe için mut- i 
faklar tesis etmek mecburiye-

• tinde kalmıştır. 
~----..,-.,.._.,._".,..,..,,..~,.....~~-f-/._,.._..,_,.._·,._",.,..,.._,.._,,_~ 

Londraı 3 (Hususi) - Geçen 
sene lngiliz kuvvetlerini uzun 
uzadıya meşgul eden ve mühim 
askeri hareketlere sebep olan 
Ipi fakiri Hindistanın şimali 

garbı hududu üzerinde yeniden 
faaliyete geçmiştir. Faaliyet sah 
nesi Rezani adını taşıyor. Ipi 
fakirinin taraftarlarından 200 
kişi ·bu mevkie hücum etmiş, 
neticede bir Hintli zabit mak-
tul ve hükumet kuvvetlerinden 
14 kişi yaralanmıştır. Ipi fakiri
ne mensup kabilelerden 6 ki1i
nin öldürüldüğü anlaşılıyor. 

Selanik Komünistleri 

lngiliz Hariciye 
Müsteşarı Diyor ki: 

--o-

.. Biz Siyaset ile Ekonomi 
Muvazenesine Taraftarız., 

Londra, 3 (A.A.) - Hariciye müs
teşarı Butler, işçi mebus Lansburinin 
tenkitlerine verdiği cevapta demiştir 

ki: 

"Amerika Hariciye Nazırının be

yanatına ve bütün ihtilafların sulh 
yolu ile halledilmesi için yaptığı te
şebbüse iştirak ediyoruz. 

Biz bugün, iktısadi sahada bütün 
tecrübelerimizi ve siyaset sahasında 
da ananevi temkin siyasetimizi kul
lanıyoruz. Bu suretle siyaset ile eko
nomi arasında bir müvazene tesis 
edebileceğimizi ümit eyliyoruz. An
cak böyle bir tevazundur ki, bizi gü
nün müşkülatından kurtarabilir.,, 

ŞiMALi AMERiKA 
Grizo infilakı 

CifK 
Tükürmek Memnudur 

Yazan: B. FELEK 
Bu levhayı vapur kamaralarında 

ve tünel arabalarında görürüm. Ve 
her görüşümde bana garip bir Cizi
yolojya tesiri yapar; ağzım sulanır 

ve tükürüğüm çoğalır. İfrazatımı 
yere dökmemek için yutarım. Ha
fif tertip yüzüm kızarır, terlerim. 
Soğuk almamak için hemen terimi 
siler, bir rüzgarsız yere sığınırım. 

Bu uzvi hadiseler bittikten sonra da 
düşünürüm. 

Acaba neden bu levhayı asarlar! 

Biz hep önüne gelen yere tüküren, 

kirleten, pisliyen adamlar mıyız? 

Diyelim ki; bu hal bundan beş, on, 
yirmi, elli sene evvel fena bir itiyat 
eseri ve terbiye noksanı olarak mev 
cut idi. Ogün bugündür yani beş, on,. 
yirmi, elli senedir bu levhayı her
gün gördüğümüz halde kamarala
rın içine, tünel arabalarına tükürül· 
miyeceğini henüz öğrenemedik mi? 

- Oralara sokak kundurasiyle gi

riyoruz. Onun için pis sayıyoruz. 

Diyemezsiniz. Çoğumuz yatak ~ 
damıza kadar sokak kundurasile gi
riyoruz. Neden evimizin odasına, so
fasına, 'koridoruna tükürmüyonız? 
Duvarlarımıza neden "yerlere tükü
rülmez,, diye levha asmıyoruz? ' 

Bu levhayı asanların tamamen 
haksız olduğunu iddia etmiyorum.. 
Gezdiğim Avrupa memleketlerinde 
halkın yere tükürdüğünü gördüm
Fakat buna benzer ihtar levhaları
na tesadüf etmedim. Bu levhalar 
bana tükiirükten daha çirkin geli-1 
yor. 

Yere tükürmek terbiyesizlikti~ 
Bunu kim yaparsa yapsın. Lakin bu 
gibi ihtar Je,·haları yapılması umu
mi şartlar altında yasak olmıyan bir 
şeyin yalnız orada memnu olduğunu 
göstermek için asılır. "Sigara içil· 
mez,, sözü gibi. Sigara heryerde içi
lir, fakat orada içilmez demektir. 

Hele tünelin içindeki levhada bir 
de "belediyenin emri mucibince,... 
kaydı vardır. Olduğu yeri kirletme-. 
mek insanlık ve medeniyet icabıdır • 
unu yalnız belediyenin emriyle te
yit etmek,, gerçi yere tükürülür am
ma ne yapalım, belediye emrettiği 

için biz de bu yasak le,·hasını astıkw 

Selanik, 3 (A.A) - Zabıta, komü- Skaranton -Pensilvanya- 3 A.A.- manası çıkarılabilir bir harekettir. 
nist komitesi azası ile "Komünist Kömür madenlerinin birinde vuku- Neden bu gibi yerlere "buralara 
Gençliği,, teşekkülünün başlıca zi- bulan bir grizu infilciki neticesinde sümkürülmez,, yahut "duvarlara 
mamdarlarını tevkif etmiştir. Bunla iki amele ölmüş ve bir çokları yara- kalemJe yazı yazılmaz,, gibi ihtarlar 
rın hepsi de memurlar tarafından lanmıştır. Bu hadise, Pensilvanya kö yapmı~·oruz? Halkı bu gibi muaşe
vücude getirilmiş olan komünist te- 1 mür havzasında kısa bir zaman için- ret adabına yaklaştıracak şeylerden 
şekkule dahil bulunmaktadırlar. de 2nci defa olarak vuku.bulmaktadır. biri de onu kendinden utandırmıya 
Bunlar, bir takım profesörler, öğret- 27 Mayıs 1938 de vukubulan grizu alıştırmaktır. 
menler, gümrük, posta memurları infilakında yedi kişi ölmii.ştür. Bir Bence, bu ve buna benzer levhala
ve banka müstahdeminidir. Birçok çok kimseler maske takarak 1,500 rın faydadan ziyade halkın muaşe
vesaik, elde edilmiştir. Mahkeme, metre derinliğindeki galeride kayba- ret adabının en iptidai kaidelerini 
müttehimleri hapis ve nefiy cezala- lanları aramaktadırlar. . bilmediğini göstermesi gibi bariz bir· 
rına mahkum etmiştir. FRANSA zararı vardır. 

=============================== Yerlere tükürenleri muahaı:e ede~ Anlaşılan zemin, bu düşünceleri '1 ~ 
Yavaş yavaş kabul edecek tarzda ha- i "'\,. \ 
:tırlanmaktadır. • ~.'\~-,, ... 

Önümüzdeki devrede şahit olaca- \ [\_ ~-~ - I 
ğımız siyasi vakaların en mühimmi 
belki de bu blokun teşekkülü olacak~ 
tır. 

Almanya - Çek 
Hükumetini 
Protosto Etti -Bunun Sebebi Çeli 
:Askerlerinin Bir Alman 
Bayrağını Musaderesidir 
Prag, 3 (Hususi> - Almanyanın 

l>rag sefri Doktor Aysenlohr, Çekos
lovak askerleri tarafından Drüllers
dorf'da bir Alman bayrağının müsa
dere edilmesini Çek hükumeti nez
dinde protesto etmiştir. 

.. Çekoslovakya hariciyesi hadise yü 
ıunden derhal özür dilemiş ve bu su
retle bayrak meselesi kapanmıştır. 
l>rotesto edilen bir diğer mesele de 
Alnıan tebaasına fena muamele edil 
lllesidir. 

Bir tekzip 
h 13.ir. k.adın olan Deyli Ekspres mu
abll'ının hudutta tevkif edilerek vü 

CUdünün her tarafında araştırmalar 
~apılmış olduğuna dair İngiliz mat
Uatında çıkan haberler selahiyettar 

lllahafilce tekzip edilmektedir. 
Bir •oıyalist nazır diyor ki: 
Prag, 3 (A.A) - Çekoslovakya de-

Mis Lidya Hül 

Malaydakl Johor Sultanının Mlı 

Lldya Hill n.imında bir lnglfiz bar kı
zlle nlşanlandığını haber vermiştik. 

Mis Lldya ile anası halihazırda şa~k ı 
ta bir seyahat yapmaktadırlar. Mi!I, 
Londradan ayrıldığı zaman 1000 in-

1 glllz llrası kıymetinde bir elmas sa· 
tın almış, ve bu vaziyeti nazarı dik· 
kati celbetmlştl. Mis Hill 24, Johor • 
Sultanı 64 yaşındadır. t ............................. 

Malta Manevraları 
Londra, 3 (Hususi) - Maltanın 

müdafaa kabiliyetini denemek için 
yapılan mnnevraıar nihayet bulmuş 
tur. Manevranın mevzuu, Maltaya 
karşı bir hücum ve karaya asker ih
racı idi. Bu sırada hava kuvvetleri
nin tesiri denenmiş ve manevralar
dan büyük istifadeıer temin olunmuş 
tur. 

miryolları nazırı, sosyalist delegele
rinin bir toplantısında söylediği nu
tukta Çekoslovakyanın icap ederse 
üç senelik askerliği tatbikte tered
düt etmiyeceğini ehemmiyetle kay
deylemiştir. 

Şuşnig Evlendi 
Viyana, 3 (Husus?.) - Eski Başve

kil Şuşnig bugün evlendi. Evlenme 
mera.simi çok basit olmuş, merasim
de çok az davetli bulunmuştur. 

INGILIZ KARIKATORU: 

(PU NCH'dan) 1 nglllz Ba§veklll Fransız Ba,veklline: 

- Bir müddet burada beraber kalmaınız daha iyi olacak .. Yangının tekrar 
başlamıyacağını kimse temin edemez. 

Karabüran Komitesi 
Paris, 3 (A.A) - Memleketin ihti

yaçlarını tamamiyle karşılamak için 
bir "Karbüran komitesi,, teşkiline 

dair bir kararname neşredilmiştir. 
Komite, Başvekil ile Milli Mi.idafaa 
Nazırının emrinde faaliyette buluna
caktır. Harbiye Nezareti tarafından 
neşredilen bir tebliğde ordunun mo
törleştirilmesi ve deniz ve hava kuv 
vetlerinin çoğaltılması dolayısiyle, 
benzin ve emsali maddelerin aldığı 
ehemmiyet tebarüz ettirilmektedir . 

FİLİSTİN 

Yahudi Silahlanması 
Londra, 3 (Hususi) - Filistinde

ki Yahudileri kendilerini miidafaa i
çin silahlamak meselesi bugün A
vam Kamarasında konuşulmuş, müs
temlekeler nazırı 4600 Yahudinin bu 
i~ için hazırlanmış olduğunu ve 1000 
kişinin silahlandığı. eğer liizum gö
rülilrse geride kalanlardan da her za 
man için istifade olunabileceğini söy 
lem iştir. 

PERU 
Ekuator Hududunda 
Kito, 3 (A.A) - Peru'lıların kuv

vetli bir müfrezesinin ufak bir ekua
tör garnizonuna hücum edere)c bir
çok kişiyi öldürmüş ve geri kalanla
rı da esir eylemiş olduğu resmen te
yit edilmektedir. Peru'lıların bir 
ganbotu, statüko denilen mıntaka)'l 
geçmiştir. 

Iim. Fakat bunu yalnız böyle ihtar
lara karşı gelmiş olmak kadar kü
çük bir suç haline getirıniyelim. 

Dikkat etmedini7. mi? "Buraya su 
dökmek memnudur,, diye yazılı olan 
yerler şehirde en çok kirletilen kö
şelerdir. 

* - Mavi kağıtlı mektup sahibine: 
Mektubunuzu okudum. İnsanların 

mukadderatı cemiyet şartlarının ne
ticesi olduğu kadar kendi kabiliyet
lri, idrakleri, doğru veya yanlış ha
reketlerinin de neticesidir. Bunlan 
biribirinden ayıramayız. 

Geçen günkü yazımda tramvaya 
gelen üstü başı pis yolcunun pisliği 

ile bu cevabınızın hiçbir münasebeti 
yoktur. Çünkü pislik maddi birşey
dir. Fakirlik ve zenginlikle, talihli
lik veya bcdbahtlıkla münasebeti 
yoktur. En fakir belediye hamamla
rında yıkanabilir. Pisliğin çok defa 
fiziyolojik hale geldiğini iddia eden
ler haksız değildirler. 

Ben ne temiz fakirler ve ne müs

tekreh, pis zenginler gördüm. 

Yazıma karşı gösterdiğiniz alaka
ya teşekkür ederken, mektubunuza 
imza atmayı unutmamanızı hntırlat
mama müsaadenizi dilerim. 

B. F. 



' 
l\r'l.ah kemelercle 

Anasını lnkir Eden 
Papazın Muhakemesi 
Kadın:" Bu Benim Öz Oğlumdur, 
Benim Südümle Büyüdü,, Diyor 
D?n, asliye üç?ncü ceza mahke • r Madam Kalyopi mahkemede şöy

mesınde anasını ınklır eden ve ne • le diyordu: 
se~inin reddini istiyen Büyükada Pn- _ Bu oğlan benim öz oğlumdur; 
naıya papazı Koçonun muhakemesine benim sütümü emerek büyüdü. Ba -
devam edildi. Mahkemede davacının bası da sağdır Selfıniktedir. Onu 37 
avukatile analığı inkar edilen Ma • sene evvel Abdülhamit oraya sür -
dam Kalyopi vardı. Bu, bir dava sil müştü. Adı da Yanidir. Yani beni 16 
silesinin son zinciriydi. Madam Kal • yaşımda aldı. 17 yaşımda bu oğlanı 
yopl daha evvel sulh ve ceza mahke- doğurdum. Sonra Yaniyi hırsız diye 
melerinde oğlu ve gelini aleyhine da- yakaladılar, ellerine kelepçe vurdu
valar açmış ve papaz Koço tarafın- ]ar. SeHiniğe sürdüler. Ben kendisini 
dan da kendisi aleyhine bir sövme ve çok seviyordum. Fakat ailem onun
hakaret davası açılmış Madam Kal- la beraber gitmeme müsaade etme • 
Y?.pinin suçu sabit görüldüğü için 3 di. Nihayet boşandım. O da bir baş
gun hapse mahkum olmuş ve cezaı;ı kasile evlendi. Ben fakir kaldım. Ve 
tecil edilmişti. Bütün bu davalar bir oğlumu 10 yaşında iken Darülevta
nafaka meselesinden doğmuştur. ma yazdırdım. Kanımızı tahlil ;t • 

Madam Kalyopi oğlu Koçoyu her seler oğlumun damarlarında benim 
ay on lira nafakaya mahkum etmiş kanımı bulacaklar. Oğlumla aramızı 

açan gelinimdir 
ve 10 ay icra vasıtasile bu parayı p K · 

im 
, apaz oçonun vekili ise: 

a ıştır. Bundan sonra Koço mah;ce M'" kk'l' . - uve ı ımın anası babası öl-
meye müracaat ederek öz anasının 

öldüğünü Kalyopinin anası olmadı
ğını ileri sürmüş, ve nihayet reddi 
nesep davası açmıştır. 

HIRSIZLIK: 

Şöhret için 
Hırsızlık Yapan 
Gencin Davası 

müştür. Madam Kalyopi kendisini 
Derüleytamdan almıştır. Diyordu. 
Muhakeme karar için başka bir gü
ne bırakıldı. 

!YARALAMA: 

Kalabalık Bir 
Tramvayda 
Ezilen Ayak 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah - Dün asliye ikinci ceza mahkem~'Ji 
kemesi dün şöhret kazanmak için ya bir yaralama davasına devam etti. 
pıldığı iddia edilen bir hırsızlığın mu Şekil itibarile çok meraklı olan iddia 
hakernesine başladı: Jandarma suçlu şu idi: 
Mustafayı tevkifhaneden getirmişti. Bir gün vatman İsmail Adem ida
Mustafa geçen gün sabahleyin saat re ettiği ikinci mevki tramvay ara -
'7,5 ta Son Telgraf matbaasına gide- basile Şişhane yokuşundan aşağıya 1-
rek memurların odada bulunmam:t- niyormuş. Araba çok kalabalıkm1ş, 
sından istifade etmiş ve 125 lira kıy- vatmanın bulunduğu sahanlıkta ken 
metindeki yazı makinesini aşırmış di muavininden baş1Ca 9 yolcu var -
ve Kapalıçarşıda elbiseci Halide 14 mış. Tramvay Şişhane yokuşunun 
liraya satmıştır. Suçlu ilk sorgusu es mecburi durak yerinde durmuş, baş 
nasında: ka yolcu almamak için de araban:n 

- Ben bunu hırsızlık için yapmn- kapısını killtlemiş. Hareket ederk~n 
dım. Şöhrete ve sonra da servete ka tramvay basamağına Salamon ile Sıt 
vuşmak maksadile ve bir etüt mev- kı ismin9e iki genç atlamışlar. Vat
zuu olsun diye yaptım. Çünkü roman I mana kapıyı açması için ısrar etmiş
larda ve sinemalarda bu şekilde meş- ler, vatman açmamış, Salamon par
hur olan muharrirler görmüştüm, de mağile kapının anahtar deliği ile oy
mişti. niyarak açmak istemiş, kapının açı-

Dün mahkemede gazetenin idare lacağım anlıyan vatman, kapının 
memuru Bay Kazım davacı olarak bu p·armaklığına eyağını sokmuş. Sah
lunuyordu. Şikayetini şöyle izah et- monla Sıtkı kapıyı zorlayınca vat

manın bacağı parmaklık arasına 
ti: 

- Hadise günü Mustafa erken • 

den matbaaya gelmiş, makinenin 

bulunduğu daireye girmiş, orada ken 

dlsini gazete ile alakadar gibi gös

tererek üstlerine adres yazdığı bazı 

sıkışmış ve fena halde yaralanmış -
tır. 

Vatman tam bir cürmü meşhııt 

yapmak için acıya tahammül etmiş 
ve arabayı muavinine idare ettire -
rek bacağı parmaklık arasında sıkı
şık olduğu halde polis noktasına ka

gazeteleri postaya göndermek üzere da ı · ı· N r ge mış ır. okta memuru vatma-
orada bulunan memurlara vermiş, nın bacağını kendi elile parmaklık • 

TAN 

SAHTEKARLIK: 

Sıhhate Muzır 

Yağ Satıyormuı 
Polis, Balıkpazannda yağcılık ya -

pan Koço isminde birisini sıhhate mu 
zır do1)yağı sattığı iddiuile müddei 
umumiliğe vermişti. Dün Sultanah -
met sulh birinci ceza mahkemesinde 
bu iddia tetkik edildi. Suçlu kendi
sini müdafaa ederken: 

- Bay hakim bu yağın biraz ko
kusu fena olmakla beraber sıhha!e 
muzır ve kötü bir yağ değildir. H9.t-
ta lizlar bu yağı kapışa kapışa alır
lar da karalahana pişirirler. Baska 
yağla lahananın le7.zetl olmazmış. Bir 
eczaneye de bu yağdan üç kilo ver
dim. Gliserin karıştırarak krem ya- • 
pacaklarmış, dedi. 

Hakim zabıt varakasını tutan şahit 
lerin çağırılması için muhakemeyi 
baska bir ıırüne bıraktı. 
YARALAMA: 

Kafatası Kırllmıı 

ANICARADA AÇILAN RESiM SERGiSi: 

Diin Ankarada bir sanat ser
gisinin açıldığını yazmıştık. Re
simler, bu açılış intıbaını tesbit 
etmektedir. Yukarıda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdiilhalik 
Renda ve Kültür Bakanı Saffet 
Arıkanı, aşağıda serginin bir 
köşesini görüyorsunuz. 

Müddeiumumilik Ali Rıza ismin
de bir çocuk tarafından atılan taşla 
başı yaralandığı için Şişli çocuk h:ıs 
tanesine kaldırılan 1 t yasındaki H5 
seyin oğlu Kemal hakkındaki tahki
kata devam etmektedir. Dün de ta
bibiadil Salih Haşimi hastaneye gön 
dererek yaralıyı muayene ettirmiş
tir. Kemalin kafatasının kırıldığı 

anlaşılmıştır. Verilecek rapora göre 
tahkikata devam edilecektir. ,_ NA TT A'nm YAZ SEYAHATi -1 16 Temmuzdan 20 A&uıtosa kadar 

1 • 1 O gün lüks vapurla Akdenizde 
Izmir, Pire, Korfo, Saranta, Valonn, Draç, Kotor, Dal

maçya, Dübrovnik, Ispilit, Venedik, Trieste 

•• • 22 gün tren ve otokarla Avrupada 
Münib, Kolonya, Berlin, Prag, Viyana, Peşte, Bükreş 

(Ren nehrinde bir günlük vapur gezintisi) 

111 • 3 gün Karadeniz pl6ilarında 
Köstencc, Varna, Burgaz 

İzmirden gelecekler limanlarından vapura binebilirler. 
• Vapurlar birinci 

35 GUN ~~~~~:r ~~~:~i 290 Lira 

Istanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
mahkemesinden: Pangaltı Hamam 
sokak 49 No. lu hanede mukim Ka

milo Delkonte tarafından Kurtuluş
ta Usulcuoğlu apartımanında mukim 
Jorj Atkins kızı Milli Mari aleyhine 
937-928 No. ile terke müsteniden aç
tığı boşanma davasından dolayı gıya 
ben icra kılınan muhakeme netice

sinde: Müddeialeyhin bila sebebi mu i 
hik hanei zevciyeti terkeylediği ve 

ihtar ilamınında semresiz kaldığı 

dinlenilen şahitlerin şahadetiyle sa
bit olmasına binaen kanunu medeni
nin 132 vel38 nci maddeleri mucibin 
ce tarafların boşanmalarına ve hadi
sede kabahatli görülen Milli Marinin 
142 inci madde mucibince bir sene 1 
müddetle evlenmemesine mütedair 
2-3=l93Starlliiooe verıien 'fifrl{mü 1ia 

- Müracaat: NATTA ACE!IJTALI(a Galatasara~h Tel. 44914 -
vi 938-316 sayılı ilam ımüddeialeyh 
Milli Marinin mezkür ikametgahını 

yedi sekiz sene evvel terketmesi ve 

halen yeni ikametgahının meçhul bu 
1 

lunmasına mebni hukuk usulü muhıı 
kemeleri kanununun 141 inci madd~ 

sine tevfikan ilanen tebliği tensip kı 1 
lınmış ve bir sureti de mahkeme di- ı 

vanhanesine talik edilmiş olduğun- 1 
dan tarihi ilandan itibaren 15 ~.in 

zarfında Milli Marlnin temyizi dav:ı 

edebileceği tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. (8214) 

Yeşilköyde ağaçlı, çiçek bahçe
li, havuzları, elektrikli motör
lü kuyusu mevcut konforlu bü
yük bir köşk satılıktır. lstas
yon civarında Cami sokağında 
29 numaraya müracaat edilme
si. Telefon 18 ... 4 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 1 

KONFERANSLAR: 

Beşlktae Halkevinde bugUn akşam 
saat· 20,30 da Ünlverııtte nrofMÖrle -

rinden Mustafa Şekip Tunç tarafın· 

dan ruhlyata dair bir konferans V"!-

rlle<'t'k ve daha sonra milli bir piyes 

temsil olunacaktır. 

Dr. IHSAN SAMJ ~ 

Bakteriyoloji Laboratuarı 1 
Umumi k•n tahlllltı frengi nok · 

tal n•z•rıntl•n (Waaaerman vr 
kahn teamUllerl) kan kUreyvatı ııı 

yılma11 Tifo ve 11ıtma haatalıklar • 

tefhlıl idrar balgam cerahat kazu· 
rat ve ıu tahliıltı Oıtra mlkroıkop ı 
t<ıuıuıf •ıılar letlhzarı kenda Ure 
teker KlorUr Kolle1terln mlkt8rla · 

KAYIP - 2301 sicil numaralı ara 

I bacı ehliyetnamemi kaybettim. Yeni 
:Jini a}Qço.,61..1.uJ<\h """'·~:• ,--t-4 ...... - n,.. 

I cep oğlu Ali. 

ı ·~~------------------------· 1 YENi BEREKET 
Şekerleme Mağazası Açıldı 

Türkiyenin en nefis ve temi:r..= 
şekerlemeleri toptan fiatına, pe
rakende satılmaktadır. Fiatlara 
dikkat: 

Akide şekeri 40Kr. 
Sakızlı güllü lokum 40 .. 
Fındıklı, Hindistanlı lokum50 ,, 
Kremli fondan 70 ,, 
Fondan çikolat 90 ,, 
Fantezi cikolatin 150 ,, 
:Muhtelif karamela 40 ,, 
Fantezi karamela 60 
Hediyelik alafran~a 70 .. 
Hedivelik alaturka 60 ,. 
Kremli Hindistan ezmesi 90 ,. 
Kiloluk saf çikolat 125 .. 

Tahmis önü, Yaldızlıçeşme ya-

4-6-938 == 

Rady:O 
l"t:mhul Radvoım 
Öğle neşriya~ı: 12.30 Plakla Türk mıt· 

sıkisi, 12.50 Havadıs, 13.05 Plfıkla Ttlr 
musikisi, 13.30 Muhtelif plAk neşri.Y 1

' 

14. Son. 
Akşam neşriyatı: 18.30 Pl5kla dans rnıı· 

sikisi, 18,45 Kızılay h:ıftası: Konferans: or. 
Şi.lkrü Hi'ızım (Savaşta Kızılny}, 19 Pi~'<· 
la dans musikisi, 19 15 Konfc>rnns: Ünİ\ rr· 
site mımına doçent Nusret (Kozmik suıt· 
lar}, 19.55 Borsa haberleri, 20. Necmettin 
Rıza ve nrkadaşlnrı tarafından Turk rnu· 
sikisi ve halk şarkıları, 20,45 Hava rapo• 
ru, 20.48 Öme.r Rıza tara!mdnn arapça fJ''i 
lev, 21 Belma ve nrkadaşlnn tarafınrl111 

Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat rıytı· 
rı}, 21,45 Orkestra, 22.15 Ajans haberleri. 
23.30 PH\kla sololar, opera ve operet p:ır· 
çaları. 22.50 Son haberler ve ertesi gQnlJO 
programı, 23 Son. 

Ankara Radvosu 
Öğle neşriyatı: 

13.30 Karışık pldk neşriynh, 13.50 P1ôlC 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 14.15 J)3• 

hill ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 18.30 Çocuklara J{ar:ı

göz (Küçuk Alı), 20.15 Tiirk musikisi -.·e 
halk şarkıları (Servet Adnan ve arkndııs
ları). 20 Saat nyrırı ve nrnpça neşriyat. 
20.15 Tiirk musikisi ve halk şnrkılan (Sik 
met Adnan ve nrkadaşlnn), 21. Ankara ili< 
bahar at yarışlarının dôrdüncü haftnsın:lll 
koşuya iştirak edecek ntfar ve kazanına 
ihtimalleri hakkında konuşma, 21.15 suıd
yo salon orkestrnsı, 22 Ajans haberleri, 
22.15 Yarınki program ve istiklfıl marşı. 
SENFONİLER: 

17 .30: Bcrlin kısa dalgası: Berlin til
harmonisi. 
HAFİF KONSERLF:R. 

7.10 Dcrlin kısa dnlgnsı: Musikili Pa
zar selamları. (8.15: Devamı). 10.30 Bet 
lln kısa dalgası. Bando muzikn. 13 Ber
lin kısa dalgası: Hafif musiki (14.50: De 
vamı). 13.25 B!ikrcş: Pltıkla öğle konse
ri. {14.30: Devamı). 17.45 Bcrlin kısa 
dalgası: İş sonu kon!;eri (18.50: Devamı) 
18.15 Berlln kısa dalgası: Neşeli pUik 
musikisi. 19.17 Bilkrcş: Kanşık Romen 
musikisi. 19.20 Prag: Fok orkestrası. 20 
Berlln kısa dalgası: Neşeli hafta sonu 
programı. 20.10 Viyana eğlenceli musiki 
20.20 Prng: Askeri bando 20.35 Biikreş fiil 
fif Rıımen musikisi (Şarkılı) 21 Belgrat: 
Eğlenceli hafta sonu programı. 21.15 Prng 
musikili eğlenceli neşriyat 22.15 BOkreş sil 

lon orkestrası. 22.30 Peşte: Orkestra 
konseri 22.45 Bükreş: Hııfif musiki nak
li. 23.30: Viyana: El!lenceli musiki ve 
dans. 24.10 Peste: Çigan orkc-strnsı. 

DANS MUSİKfSi: 
17 Berlin kısa djllgası: Yaylı., enstril· 

mnnlnr kuarteti. 
Jl'l<'~f...., 4 T T .,,..,. 

10 Berlin kısa dalgası: Piyano konseri 
(Beethoven). 11.45 Berlln kısa dalgası: 
Ema Sack şarkı o:öylilyor. 16.15 Bcrlin 
kısa dalgası: Şarkı ve şiirler. 18.30 Pes
te: Macar şarkıları. 19 Ostrava: Halk şat 
kıları. 19,45 Belrzrat: Piyano konseri. 

DANS MUSİKİSİ: 
20: Peşte. 21.30: Berlln kısa dalgası. 

23.15: Belgrnt: 23.30: Prag. 23.30' Viya
nu (Eğlenceli mw;iki ve dans havaları). 

TEŞEKKOR 
Muazzez ve sevgili refikam hem

şiremiz, annemiz, Fatma Hürrem'irı 
ufulü ebediyesile uğradığımız son
suz acılara iştirak için bizzat gelmclc 
ve telgraf göndermek lütufkarlığın· 
da bulunan zevatı kirama ayrı ayrı 
teşekkürlerimizi ifaya alam ve iztira 
bımız mani olduğundan bu vazifenin 
icrasına muhterem gazetenizin ta
vassutunu rica ederim. 

Hasan Tahsin Ayni, Mahmut 
Nedim Sinaplı, Hemşiresı, ço

çukları, damadı 

onların aşağıya inmesinden istifade tan kurtarmış, sonra da mütecavi:z:
ederek te makineyi aldığı gibi sa - leri yakalıyarak karakola götürmür 

t .. ulnl Dlvanyolu 

Tel 20981 

nında Kalçin sokak No. 4 1 

" , 1 ·-----------· 
vuşmuş. 

Biz derhal polise müracaat ettik. 
Polis makineyi satın alan Halidi bııl 
du. Mustafa makineyi sekizde Hali
de götürmüş ve almasını teklif et -
miş, Halit ben elbiseciyim makine -
den anlamam, demesine rağmen, o 
ısrarla 13 liraya kendisine satmış. 
Fakat alıcı kendisinden bir kefil is
temi~. Tanıdığı bir hamalı Şehzade 
başında mimar Tevfiğe göndererek 
kendisinden bir de kefaletname ge
tirtmiştir. Polis iki gün sonra da ken 
disini yakalamıştır. 

Suçlu dün mahkemede şöhret için 

sirkat şeklindeki müdafaasına kati

yen temas etmedi. Söylenenleri kabul 
ederek: 

- Hepsi doğrudur, dedi ve boynu 
nu büktü. Mahkemede alıcı Halid 
hırsızlık malı bilerek satın almaktan 
suçlu olarak bulunuyordu. O da ha 
diseyi olduğu gibi anlattı ve mahke
meye Tevfikten aldığı kefalet kağı
dını verdi. Bu kağıtta Tevfik elbise 
satan Tevfik isminde birisine kefil 
olduğunu söylüyordu. Mustafanın a
dı yoktu. Bundan sonra, Son Telgrd 
matbaasından iki şahit dinlendi. Ha 
kim Kefil Tevfiğin buldurulması i
çin muhakemeyi başka güne bıraktı. 

tür. Dün mahkemede vatmanın mııa 
vini Mustafa şahit olarak dinlendi. 
Hadiseyi yukarıdaki şekilde izah et 
ti. Muhakeme gelmiyen şahitlerin ~a 
ğırılması için başka bir güne bırakıl 
dı. 

İHTİLAS: 

Deli Of duğunu 
iddia Ediyor 

Şehremini maliye veznedan Saim 
Türk ihtilas iddiasile geçenlerde tev 
kif edilmişti. Evvelki gün ağır ceza 
mahkemesinde duruşmasına başlandı. 
Celse açılır açılmaz suçlu reise bir ar 
zuhal sundu ve ondan sonraki sual
lerin hiçbirisine cevap vermedi. Suç 
lu kendisinde akıl hastalığı bulun -
duğunu iddia ediyordu. 

Mahkeme, adli tıp işleri müessese
sinde müşahede altına alıruna
ması hakkında bir karar vermek üze 
re suçluyu tabibiadillere göndermi • 
ye karar vermişti. Tabibiadil Salih 
Haşim kendisini muayene etmiş, alc 
li vaziyetinde bir fenalık bulmamak 
la beraber bir defa da müşahede Al
tına alınmasına lüzum göstermiştir. 
Jandarma dün suçluyu tıbbı adli mü 
essesesine teslim etmiştir. 

1 İSTANBUL VAKIFLAR DIREKTÖRLüGü ILANLARrl ............................................................. 
-

Semti \'e Maha11esi Cadde veya Sokağı No. su 

4 
13 

Cinsi 

Oda 

" 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kuruş 

15 
30 

00 
00 1 

BERLITZ 
373 istiklal caddesi 

Akıam Lisan Kurları 
Franaızca - lngilizce v. a. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 1 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın Asma katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın Asma katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın Asma katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın Aama katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın Asma katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın 1 inci katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın 1 inci katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın 4 üncü katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Hanın zemin katında 

31 
37 " 

" 

15 
15 00 ı ·----------" 00 

Çakmakçılarda Valde Hanı ikinci üst katında 
Balat, Hızır Çavuş Çorbacı çeşmesi 
Bayezit Sekbanbaşı Yakup Ağa Simitçi 
Fatih Dülger zade Nalbant 
Yusufpaşa Haseki Ca. 
Aksaray Haseki 
Sirkeci Emirler Han 

Müddeti icar: 

• 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıa sonuna kadar. 

Yenibahçede hastane önünde 

40 
31 
37 
28 

9 

93 
40 

7-9 
19 
23 

10 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. 

il 16 

" 
15 

il 15 

" 
15 

M~thal ve helaların arka 
kısmındaki mahal 7 
Oda 2 

Ev 12 

.. 4 
Dükkan 5 

" 
1 

İmaret mahalli 30 
Ardiye 60 

Seneliği 

Mekan ve bostan 200 lira 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 14 Haziran 938 
başmüdürlüğünde Vakıf Salı günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar 

Akarlar kalemine gelmeleri. (3315) 

TÜRK ÇOCUKLARININ 
Biricik gazetesi 

YAVRUTÜRK 
110 ncu sayısı bugün çıktı. 

Çocuklara Müideleyiniı. 
20 ıayıf a 3 kuru' 

Adres: lstanhul - Yavrutürk 

Acıklı Bir Ölüm 
Tanınmış inşaat müteahhitlerinde" 

Kadri Paşa zade Mimar Bay 
AHMET BURHANEDDİN TAMCJ 

dün vefat etmıştir. 

Cenazesi gugün Şişli Etfal Hastane 
sinden saat 11 de kaldırılarak Asri 
Mezarhğa defnedilecektir. 

• 



1 

5 

4 - 6 - 938 
TAN 

~"'AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
leyde temiz, dUrUat, umlmf olmak, 
karlln gazeteal olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 

Türklerin Tarih, Kübizıni 
Keşfettiğini Gösteriyor 

G'OPtlŞLE" 
Hayatin Ne 4 l.3& 

Kıymeti Var? 
Yacını S.bilıtı Zekeriya Sertel 

Yakacıkta misafir Ş. Yetiş imza
sile bir mektup aldım. Mektubun 
sahibi şöyle bir hikiye anlatıyor: Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, a a 
750 Kr, 8 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

'Mllletıerarası posta ittihadına dahil ol
rnıyan memleketler için 30, 18, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres d~
tirmek 25 Jruru.ıur. Cevap için mektup 
lara 10 kunıfluk pul lllvesl llmndır. 

Bugünkü kübik mimarisinin ana vasaflan 
karakterler, eski Türk mimarisinin olan 

temell karakterleridir. 

Kültür tarihimizin bu eısiz çajında Yeni-

1 GONON MESELELERi .1 

Turizm TeıkHatı 

Yazan: M. ZEKERIY A 

Yunanistan ve Yuıoslavyada tu
rizm için neler yapıldıfını anlatt!k 
tan iki ıiln sonra, Ankarada tktuat 
Veklletinde bir turizm şubesinin ih-

cami meydanın111 açllması ve Y enicami ke
merinin korunması bir belediye ve .mimar 
iıinden ~ok geniı mana anlatır ki bu zaman 
ve mekanda hep deter saçmıı ve hep oriji
nal kalmıt yara+.cı bir kudrete kartı duy

duğumuz büyük saycıının eseridir. 
t das edildiiini ve bu şubenin başına da 

nıatbuat umum müdllrlilğiindeki e- ljii!iilii!!!!i!!ii!!!!i!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!i!!!!!! 
serlerile kabiliyetini ıöstermiş Ve· 
dad Nedim ıibi bir arkadaşın 
ıetirilmeslni öirenmek beni çok 

YAZAN: 

aevindirdi. lsmail Hakkı Bclltacıoğlu 
ÇUnkil bu işe dev le tin e 1 koyma· ~!l!!!!!i!!!i!!!!l!ii!i!!!!ii!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!i!!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!iilll 

h turizmin bizde de başlıyacağını 
ıösteren bir hldisedir. Bunu müs- Kübizm zamanımızın sanat 
takilen belediyelerden beklemek anlayışıdır. Zamanımızın 
ınilmkiln değildir. İstanbul belediye- modem mimarisi, heykeli, resmi 
sinin ba,Jıbaşına bir turizm hareke • hep kübiktir. Kübizm bir moda 
ti yaratmasını beklemek insafsızlık sanati değil, temelli bir hayat an
olur. kayışının neticesidir. Kübizm kit.-

Yalnız belediyelerden beklemek- le sanati demektir, kübizm sade
te haklı oldutumuz noktalar yok de- lik sanati demektir, kübizm halle 
ğildir. Belediyelerin yapacağı işle • sanati demektir. Bu üç karakter kü 
rin başında kendi arzularile gelen bik sanatin bir demokrasi sanati ol 
turistleri buradan memnun olarak duğunu gösterir. Demokrasi lüks 
göndermek ııelir. düşmanlığı, fakat konfor saygısı de 

Bakınız mesela, a-eçen gün bir A- mekir. Bu bakımdan kübik sanat 
merikalı tanıdıkla karıılaştığımız şu dekor düşmanı bir sanattir. Sonra 
manzaraya. demokrasi, ilim, sağlık ve temizlik 

Bir"' Amerikalı seyyahın İstanbul- anlayışını taşır, bu kar~~~ ~ütün 
d .. k i ti ıYi dir.!..süa ll_~ik y~larda bulabılırsınız. 
ii~ F:Waleıa A~~ıya~'n~bizı ca- ~~ ooem aemoKrasilerin bariz ka 
miler ve müzeler. ra'kterlerinden biri de laik olması-

Biz de Ayasofyayı gezdikten son- dır. Laiklik dini lmirler dıflllda-
T k •t k · t d'k hüküm vermek ve dlnt Amil-ra op apı sarayına gı me ıs e ı . 

GUn pazardı. Sarayın Sultanahmet ler dışında eser vücude getirmek-
çeşmesl yanındaki dış kapısından gi- tir. Küıbik bir eserin, kübik bir ya-
l b t k .. ı ı pının hiç benzemediği şey cami VP r nce umum uzu ı amıya, goz er • d .. 

mizi kapamıya mecbur olduk. Halk kil!sedlr. Klibik bina ~alnız un!n 
burasını bir me~h-e meydanı haline evıdl , Atıah için değıl, yalnız ın-
getirmi,. Yemeklerini alanlar bura- :---San içindir. 
ya gelmişler. ağaçlann gölgelerine Modern demokrasi kültürünün 
serilmişler. Yedikleri teYlerin ka - en geniş ve sağlam temellerinden 
buldannı, artıklannı, yağlı kağıtla- biri de şahsiyet kültürüdür. Kü -
n yol flzerine atmışlar. Ortalığı bir bik bina, hür ve müsavatçı insa
pls koku kaplamış. Yol ıeçilemiye - nın şahsına hizmet için yapılır. 
cek bir hal almış. Buradaki nizam, dini, iühi değil, 

Burnumuzu tıluyarak geçtik ve sa dünyevi ve beşeridir. Kübik mi
rayın avlusuna lirdik. Harem daire- mari eserlerini gözönünde tutarak 

gösterdiğimiz bu ayıncılan kübik 
sanatin öteki şeklllerinde de bu
labiliriz. 

Yirminci asnn içinde, hele on 

dokuzuncu asnn kendini kaybeden 
eserleri ardından nasıl birdenbire 
ortaya çıktı? Gerçeği Avrupalı dü
şünücü gibi görünce, bitaraf kal
mak imkanı olamıyor. Pek tabit o
larak Avrupalı istatikçiler kübizm 
akımının ilk kaynaklannı yine ken 
di ananelerinde arayıp bulmak isti 
yorlar. Nasıl ki, en yakın örnekle
re, mesela Amerikan yapılanna 
takılıp kalmaları da bunu göste-
·riyor. 

F akat Yeşilcami, Fatih caıpi~ 
nin aon cemaat yeri İkinci 

Beyazıt camii ve medresesi, bütün 
Rumeli ve Anadoludald asırlar 
görmüt Türk evleri meydanda
dır. Bunlar da Amerikanizm mi
llıı ": 

Hem büyük bir mimar, hem de 
bir düşünücü olan Le Carbusier i-
tiraf ediyor ki, on heJinci asnn 
Türk sanati, tarihte ikinci bir Ele
nizmdlr. O asnn büyük Türk ya
pıcllan eski Yunanlılar gibi hacım
larm omornan ve dekora muhtaç 
olmıyan natürel güzelliklerini gör
düler. Eski Türkler, eski Yunanlı
lar gibi mimarinin ne olduğunu 
mutlak mahiyetini kavradılar. 

... 

"Geçen pcız4T' günü saat altı rad
delerinde Y akacıkla Kartal arasında 
bi1' kaza oldu. 18 11a.Jlannda genç 
bir çocuk kendi kullandığı arabası 
altında kaldı, ricudünün muhtelif 
yerlerinden 11cıt"C11cındı. Y oldcın ıeçen 
fOförlln birin 11aT'alıyı alıp Y a.kacığa. 
getiT'di. Pa.zaT' olma.le müncısebetile 
KCl7"tal Jcındcınncı Kumandanı ile, 
Kat'tcıl h41dmi Y a.kacıkta bulunuyor
laT'dı. Bu ife hemen elkoydular, ay
ni otomobil ile 11aralıyı hastahaneye 
götüT'düler. Ilk tedavinin yapılması
'" hastahane doktonından rica etti
ler. H uıahaıte doktoT'U yaT'al111cı biT' 

. ıet 11apa.""Vf1C4S)ını. hükılmet halta
Jaaneıine götiinnelerini aöyledi. KaT'
tal hcikimi ..,-alını" ağıT' oldutJunu, 
.Müddeiumumi bıfatUe ya.ralımta be
hemehal bakılmcınnı iatediyse de, 
doktor, btl gibi ya.ra.lılann ya.lnız 
resmi JaaatcıJlaulerde bakılcıca.ğmı. 
burasının pa.ralı haatahane olduğun-

Y enicamii., umumi görünüp dan 1"ç birfeıl ya.pa.mıyacağını söyle
di. Yaralı çocuk biT' saat sonra, Hay
darpcıfa nümune hcııtahaneıine götü
rüldü, zavallı qenç orada öldü. Y a.ra.
lı biT' ya.tmınun böyle bir müe1Beae
nin kapısı önünden, hük1lmet memur 
Zan yanında, yaralan sanlmadcı7' 
gni çevrilmfti ne dereceye kadcıT' 
dogrudur?'• 

Y •,,.,,.iüt bafltG lrir 
P.f P.UP,.lga .,.,,..,d~:> 

A ncak Le Corbusier'in dediil 
gibi eski Türk sanati, tarih

te ikinci bir Elenizm değil, belki ilk 
küblzmdir. Türkleri ır;a,izmin kA-
9ifl olarak kabul ettiren ve bütün 
Türk mimari eserlerinde bulunan 
karakterler şunlardır: 

hiyat Fakültesi mecmuasında çıkan 
müteaddit etütlerimizde \l'e Demok
rasi ve Sanat adlı kitabımızda çı
kan yazılarımızda ortaya koymuş 
ve müdafaasını yapmıştık. 

Bu mevzua Tan sütunlarında tek 
rar gelmemizin sebebi "İnsan,, mec 
muasında bilhassa Hilmi Ziya ve 
Sabahattin Rahminin yazılarile ve 
bazı Anadolu gazetelerinin neşri
yatile baılıyan "kendimize dönme,, 
hareketinden yeni bir cesaret duy
mamızdır. 

Bu hareketin "kendimi tanımak,, 
iradesinden daha orijinal ve daha 
yaratıcı bir hayat enerjisinden ko
pup geldillnl s(Sylemek belki fazla 
olur. 

B iz Türk mazisini yalnız bir 
millet tarihi olarak değil, 

insanlık vicdanına emanet ettiği dP.
ğerler bakımından da tanımalıyız. 

Kültür tarihimizin bu eşsiz ~a
ğında Yenicami meydanımn açıl -
ması ve Yenicami kemerinin korun 
ması bir belediye ve mimar iflnden 
çok senit mana anlatır ki, bu za
man ve meklnda hep değer saçmış 
ve hep orijinal kalmış yaratıcı bir 
kudrete karşı duyduğumuz bü
yük saygının eseridir· 

1-Tür\t mimarisi geometrlktir. \ 
z - TW-k .mimarisi anti dekorat- ZIRAA T : 
tır. 3 - Türk mimarisi kitleye da
yanır. 4 - Türk mimarisi ütilita
risttir. 

Bugünkü kübik mimarinin ana 
vuıfian olan bu karakterler eski 
Türk mimarisinin temelli karak
terleridir. Bu tezi yıllarca önce İll-

Mısır Fiatı iki 
Gün içinde Bir 
Miktar Düştü 

• Bu acıklı hikayenin kafada yaptığı 
ilk istifham çizgisi, hayatın ne kıy
meti var? sualidir. Yaşamak herkesin 
hakkıdır. Bu hakkı, insanm elinden 
almak için ancak affedilmez bir gü
nahın faili olması gerektir. Kazaya 
kurban giden bir adamın, tehlikede 
olan hayatını kurtarmak, bir insanlık 
vazif•l, topluluk içinde yaşıyan in
sanın en basit bir kardetlik borcudur. 
Bir insçm bayatı, hayat kadar kıy
metlidir. Hayat kıymetsizdir. An
ftk büyük bir idetllin k&rfl9mcla. Ha
yatı, bu ıopr~~ selamet\, ılaQyük 
bir idealin tahakkuku için güle güle 
feda edenlerin, onu yaşamak hakları
dır. 

Bir hastahanenin kapısı önüne ge
len, hayat dilenen, bir vatandaş, bir 
insandır. Bu hastahanenin bütün ya
taktan dolu olabilir. Hususi bir has
tahanenin, yaralı kabulünü meneden 
nizamlar da bulunabilir. Fakat bir 
yaralının ilk müdavatıııı yapacak bir 
doktor, birkaç paket gazli bez ve pa
muk, birkaç gram tentürdiyot her
halde bu hastahanede vardır. Bunu 
bir vatandaştan. bir tnsandan esirge
mek hiç bir kanun ve nizamın çer
çevesine girmez. Eğer bu yara!ınm 

sine ıelince yine milteaffin bir koku 
ile karşılaştık. Araştırdık, ve gör -
dük ki, bu dairede bulunan havuz
lardaki sular akmadıtı için teaffltn 
etmiş. Bir ıivriainek yatalı haline 

BABA TAHIRIN RUHUNU YAŞATANLAR 

Mayıs sonlarına kadar yükselmiı 
ve kilosu 5,02 kUl'\lf8 kadar fırlamıı 
olan Adepuarın san mısırlan evvel 
ki ıün bef kurup ve dün de 4,35 ku 
rup düşmüştür. iki gün içinde yedi 
para tenekülün sebebi alıcı olmama 
ıındandır. Çarşamba mıntakasından 
Karadeniz sahillerine bol mikdarda 
Mısır gönderilmektedir. 

tedavisi bir saat evvel yapılsaydL 
Belki bugün topraklann altına giren 
on sekiz yaşındaki genç, sağlam ve 
zinde, bu toprağa bir taş veya ağaç 
dikeblllrdi. 

ı•lmlı. 
Amerikalı dostum bir şey söyle -

medi. Fakat verdili htikilm gözlerin 
den okunuyordu. 
Sokaldanmız pis, blnalanmız bi

rer harabe. Her geçilen sokak lstan
bulun sefaletini haykınyor. Fakat 
hiç olmusa, yabancılann ziyaret 
ettikleri yerleri temiz tutamaz mı

yız? Bu da mı para meselesi? Bu da 
nu devlet iti1 

Dahlll Tur.lzm , 

Turizm teşkilatında ilk yaoılank 
iş dahill turizmi teşvik edecek ted -
hlrler almaktır. Bunun kin de seri 
Ye konforlu nakil vasıtalanna ihti
yaç vardır. 

Trak vapuru bu bakımdan iyi hir 
tecrübe olmuştur. Bu vapur Bur!'a 
ile İstanbul arasındaki mesafevi iki 
Uc saate indirince ve yolculuğu bit' 
lskence olmaktan c;ıkano bir zevk 
haline getirince, derhal bu iki şehir 
ırasında gidip a-elenler çoğalıverdi. 

Bunu hUtUn Marma1'8 havzasında 
tatbik edehildiJimlz. İzmir ve Kara 
deniz seferlerini huna 1röre tanzim et 
tiilmb .,Un dahili turizm kendili -
tinden ba,tıvacaktır. Gelmek ilzere 
bulanan vapurlar da sefere başla:vın
ca bu sahada ea btıyiik adım atılmq 
•lacaktır. 

Yeniden Sataşıgorlar 
Küçük insanlar vardır: Kendileri 

düşünmekten, çalışmaktan hoşlan
mazlar. Başka birinin çalıştığını, 
uğraştığını görünce çekemezler. 
Derhal pis pis dil uzatırlar, sarkın
tılık ederler. 

Bu sarkıntılık da, kullandıkları 
usul de Yeniçerilerin meşhur usu
lüdür: Yeniçeriler birine şahsi bir 
sebepten dolayı sataıtıklan zaman 
şahsi emelleri ortaya koymazlar
mıı, "dine sebbetti" diye yaygara
yı basarlarmıı. 

Böyle küçük ruhlu, Yeniçeri zih 
niyetli insanlara benziyen gazete
ler de vardır. Hele (Cumhuriyet) 
adını taşıyan gazete, bu nıh ve zih 
niyeti temsil etmek hususunda eş 
sizdir. 

Kendisi birşey düşünemedi, 

atladı mı, atlatan gazetenin Y•Ptı
ğını kötü göstermek için sarkıntılı 
ğın, ima ve isnadın en çirkin şe
killerine başvurmaktan çekinmez. 
Çünkü temiz ve şerefli bir meslek 
rekabetinin icap ettirdiil mert, 
sporcu ruhla alakası yoktur. 

HükOmetimizin umumi af llAn 
etmesi, cihanın her tarafında akis
ler, alakalar uyandıracak kadar 
mühim bir hadisedir. Dünyanın 

muhtelif memleketlerifıdeki dar, 
merhametsiz, mftsamahasız ruhla; 

K.emallst Türkiyenln kudrete ve 
bünye sağlamlığına delllet eden cö 
mert ve temiz hareketi arasında 
bir mukayese yapılacak olursa bu 
hadisenin yüksek ehemmiyeti, 
görebilen gözlerin önünde derhal 
canlanır. 

Bu kada rmühim bir hadise etra 
fında yazı yazmak, aften istifade 
edeceklerin isimlerini, elde edilen 
resimlerini neşretmek .en basit bir 
gazetecilik iıidir. 

Gelecekler arasında bir de tanm 
mış muharrir var. 20 seneye yakın, 
Eshabıkebf gibi memlekete uzak 
kaldıktan sonra rejimin büyük l
tıf etini ve tamamile yeni bir vata
na yeniden dojmayı ne gibi duy
gularla karşıladığını sormak, bir 
gazeteciliktir, tevazuu bir an içln 
unutup söyliyelim: Hatta iyi bir 
gazeteciliktir. 

(Cumhuriyet} gazetesi bunlan 
hazmedemiyor, çünkü kendisi bu
nu yapmayı düşünememiıtir. Gaze 
tecilik diliyle, atlamıştır. Bunu da 
bir türlü çekemiyor, affedemiyor. 

Mazide birtakım suçlar işliyenle 
ri hük1imet affediyor, millet affedl 
yor, maziyi siliyor, kendilerini he
nüz doğmuı farzediyor. Yalnız 

(Cümhuriyet) ıazetesl affedemi
yor! 

Milletin yeni dofmuş farzetUil 
insanlardan birine: Vatan hasreti
ni ne yolda duyduğunu, ne bıraktı
ğını, ne bulmayı beklediğini,, sor
mak neden haddini bilmemek olu
yor? 

Neden böyle bir hareket, Baba 

Tahir devrinin zihniyeti ve diliyle 
"milletin büyüklüğüyle alay et

mek" diye ifade edilmek istenili

yor? 
Mtlletbı büyüklü~ü11le ala11 e

denler, Kemalbt hükılmetin umu
mt biT' a.f ·ıekUnde oT'ta.ya. Jcouduğu 
yüksek nıhu kawama.11anlaT'dıT'. 

Da.T' "e ham ıa.h.ri duygulcirile 
bu bü11ük unin JIÜklek manaını 
ve hedefini küçiiltmeğe "e dara.lt
mağa. ça.lııa.nlardıT'. 

15, 20 sene guT'bette, uzak ka
lan biT' imanın kalbinden lcopa.n : 
"Yaşa Atatürk, beni gtı.T'beıte CÜ 

göğsümü kabcıT'taT'a.lc 11aşatan Ata
türk!" /e111adının mdna.nnı du11• 
mı11a.nlaT'dıT'. 

Bizim bu ıibiler lçln sarfedecek 
fazla sözümüz yoktur, çünkü ka
lemlerinden çıkan kötO yazı, sahip 
lerinin ruhundaki çirklnllll, küçük 
lüiü çırçıplak bir tekilde ortaya 
koymaya, herkese göstermeye ta
mamile kilidir. 

Fındık ve Ceviz Scrhıı 

iyi Glcllyor 
Bu hafta içinde Amasya malı iç 

cevizlerden 1900 kilo 45 - 50 kuruı 
arasında ve kabuklu cevizlerden 
14600 kilo 10 kuruştan satılmıştır. 
Piyasamıza Fatsadan 720 kilo ve Iz
mitten 280 kilo lç getirilmiştir. Peş
teye 14800 kilo kabuklu ceviz ihraç 
ec:Ulmiftir. Giresun lç ıo.1lul fmdık· 
lanndan 1540 kilo 41 ~ ıe 
bin kilo 41,I kuruftala, I040 kilo 
Unye malı 45 ten, 20 bln kilo Trab
zon malı 48 dan, 4580 kilo Akçekoca 
malı 44 ten, 5040 kilo Ordu malı 48 
dan, 5040 kilo Unye malı 48 kuruftan 
satılmıştır. Piyasamıza Giresundan 
1440 kilo, Trabzondan 5040 kilo iç 
getirilmiştir. Şehrimizde beş bin ki
lo kabuklu ve beş bin kilo iç cevizle, 
beş bin kilo kabuklu ''e dokuz bin 
kilo iç fındık stoku vardır. 

insanlara sıhhat, neşe, hayat vaa
deden bir müessesenin, hayatı kapı-

' sırdan kovması, doktorun ve hastaha 
nenin, insani ve içtimai vazifesinden 
uzakta kaldığım gösterir. Hususi has
tahane, paralı hastahane, bir ticaret 
müem!lıll olabilll' ad? Bir dereceye 
kadar belki. Fakat hayat, pradan da, 
kardaı: da, nizamdan da daha yüksek 

ve kıymetlidir. Otekilerin hepsi, ha
yat için bir vasıtadır. Hayatı yann, 
umumi menfaatler önünde istihkar 
edebilmek için, bugün hayata, her in
sanın hayatına hürmet edelim. 

Fikir 
Bif'çok Jdmaeler hcifızalannın 

ku"wtl olmanndan dola11ı ö
rinüT'ler. Bcızılan da unutkan
lıklanndan dola11ı ık4yet ed.eT'
la. Fakat ne birincilerin övün 
7M11e, ne de ikincilerin fikdye
te haklan "aT'd&T'. Çünkü hafı
zamız ba.ıcın öyle l"-T11.BUZ ve 
mônaaı(z ıeylerle doludur, "e 
ba.ıcın öt/le kötü ıeylm saklar 
ki, bunlann unutulması mü-

1 ıçllere ikramiye Dağıhldı T'eccahtıT'. 
Bomonti Şirketi tasfiye muamele- Beta unut7n411\, hatıT'lama.yo 

lerlni bitirmlı ve firkette çalıpn q.. Wr'ctla ederim. Unutcın d\mag-
çilerine ikramiye dajıtınıştır. '!'ram- da zek4, iflet'. Zek4nın ifleme-1 
vay şirketi işçileri de dün murahhu tfi#i ,,erde Jvtfızn hüküm sii?>e-r 
lanru '1rkete l(öndererek kendi naD", KatlNtrin l'atrle 
larına firkete yatırılmış olan ıhtiyat 1 .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
paralannın iadeslnl istemişlerdir. 



Galatasaray mı? 
Güneş mi? 

-o--

Tamşvar Beşiktaşı 

1 • O Magliip Etti 
Oyun Oldukça Sert Ceryan Etti 
ve Bir KısmıKaranlıkta Oynandı 

Yarınki Maçın Büyük Farkh 
Netice Vermiyeceği 

Kanaatindeyiz 
Güneş - Galatasaray takımlarının 

bu pazar Taksim stadında oyniyacılk 
lan maç hakkındaki tahminimizi pe
şin söyliyeceğiz. Neticeyi evvela ver
dikten sonra böyle bir hükme ne se
beplerle vardığımızı izaha çalışaca -
ğız: 

Bu seferki Güneş - Galatasaray o
yununda geçen maç gibi beş, altı gol 
lük fark olacağını zannetmiyor uz. 

Sebepleri: 

BefiktQflılar T antf var halesi önünse 

Şehrimizde yaptığı maçların ikisi
n i de mağlubiyetle bitiren Ruman -
yanın Tamşvar takımı, dün Şeref sta 
dında üçüncü maçını Beşiktaşla yap
tı. Yaptığı maçlarda mağlup olan Ru
menlerin kuvveti ve oyunu hakkın
da futbol meraklıları kafi dereced~ 
k anaat getirdiklerinden saha ikinci 
küme maçlarındaki kadar az bir se
yirci toplamıştı. 

Saat 18,15 te sahaya çıkan takım
lar kısa süren bir merasimden sonra 
Adnan Akının hakemliği altında oyu 
na başladılar. Beşiktaş takımı ik inci 
takımdan aldığı oyuncularla sahaya 
şu şekilde çıkmıştı: 

Mehmet Ali - Faruk, Hakkı - Ri 
fat, Feyzi, Zeki - Hayati, Muzaffer, 
Nazım, Hakkı, Eşref. 

İlk hucumu Rumenler yaptılar. Be 
şiktaş müdafaasının tereddüdünd(?:'I 
istifade eden Rumen sol içinin şütü
nü Mehmet Ali ancak kornerle kur -
tardı. Çekilen korneri sağ açıklan ll
vuta attı. 

ğır davranmalarından istifade ede -
rek sıkı bir şütle takımının birinci 
golünü yaptı. 

Bu golden sonra biraz canlanır gi
bi olan siyah beyazlılar Rumen kale
sine yüklendilerse de birinci devre 
bu şekil değişmeden 0-1 Rumenlerin 
galebesile nihayetlendi. 

İkinci devreye Rumenlerin akınile 
başlandı. Derhal kaleye inen Rumen 
sol açığı kaleye müvazi bir şüt çek
ti. Mehmet Ali bunu elinden kaçırdı 
ise de tekrar yatarak kurtardı. Be -
şiktaşın yaptığı mukabil akında Ru
men kalesinin önünde hentbol oldu. 
Hakkının çektiği şüt ka)e direğini sı 
yırarak avut oldu. 

Dakikalar ilerledikçe Beşikta~ın 
ağır bastığını ve oyun üzerinde ha -
kim olmıya başladığını görüyoruz. 
Müteaddit ce.pheden ya~kla;r.ı hii~ 

cumlar Rumen kalesinin önünü adam 
akıllı karıştırıyor, fakat üç ortanın 
bati ve isteksiz bir şekilde oynamala 
n netice almalarına mani oluyordu. 
Devrenin ortalarına doğru oyun sert 
leşmiye başladı. 

Bu sertlik her iki takım oyuncu -

İlk dakikaları mütevazin geçen o
yun onuncu dakikadan itibaren Ru -
menlerin hafif hakimiyeti altına gir 
miye başladı. Çok seri bir oyuncu o-

k1 larl tarafından yapılıyor ve oyun za lan sağ açı arı vasıtasile yaptıkları 
akınlar siyah beyaz kalesi için daimi 
bir tehlike oluyor ve bu oyuncunun 
akınlarını tutmakta müşkülat çekm 
Beşiktaş müdafaası sık, sık korner 
yapıyordu. 

Fakat kale önünde beceriksiz o1an 
R umenler bu kornerlerden istifade 
edemiyorlardı. 

Beşiktaşlılann da Hakkı vasıtasi
le sol taraftan arada sırada yaptık
ln hücumlr Rumen kalesin e teh likeli 
dakikalar geçirtti ise de mühacim 
hattının isteksiz bir şekilde oynama -
8l netice almalarına mani oluyor -
d u. 

30 uncu dakikada yine sağ taraf
t an yapılan bir Rumen hücumunda 
sağ açığın nefis bir ortasını yakalı
yan merkez mühacirn müdafilerin a-

man zaman inkitaa uğruyordu. Mağ
lubiyetten kurtulmak için bütün e
nerj il.erile çlaışan Beşiktaşlılar ga
libiyeti elinden kaçırmamak için to 
pu sağa sola vuran Rumenlerin kar 
şısında daha fazla sinirleniyor ve bu 
yüzden bozuk oyniyarak muhakkAk 
golle neticelenebilecek fırsatları bi
le kaçırıyorlaroı. 

Son dakikaları karanlık içinde de 
vam eden oyunda tam bir hakimiyet 
tesis eden Beşiktaşlılar galibiyetle
rini elinden kaçırmamak için kale ö
n üne toplanan Rumen oyuncular1-
nın arasından topu geçirmek imka
nını bile elde edemiyorlardı. Mem -
leketimizde ilk defa olarak tam bir 
karanlık içinde devam eden oyun 
Tamşvann 0-1 galebesile net icelendi. 

Konya Güreşçileri Ankarada 

Konya, (Hususi) Yedi vilayetin iştirakile yapılan güreş grup birinci
likleri müsabakalarında kazanan 56, 61, 66, 72, 79, 87 ve ağır siklet bi
rincileri ~nya bölgesinden Hasan Güngörün refakatinde Ankaraya ha
reket etmişlerdir. 

Güreş grup birincilikleri karşılaşmalarında kazanan muhtelif siklet ıı
matörlerin Ankaraya hareketler inden evvel çekilmiş resimlerini koyu -
yoruz. 

- ' . Milli kümedeki şampiyonluk vazı-
yeti artık tamamen belli olmuştıır. 

Galatasaraylılar galibiyetle şampi -
yonluğu Güneşten a1amıyacaklarmı 

pek iyi biliyorlar. Sıkı, heyecanlı 

m açlar ekseriya birincilik ve ikinci
lik henüz ortada iken olur. İngilte
rede, Fransada. İtalyada da oldu,!!u 
gibi bu sefer!<i maçın yumuşak ve ra 
hat sinirle oynanmak tecellisi var -
dır. 

Aşağı yukarı biribirine yakın, ya
hut farklı olsalar bile ayni kümeye 
dahil kuvvetler arasındaki beş :ıaı 

gollük ayrılığı gergin sinir ve dağı -
nık şuur yapar. İki taraf oyuna heye 
canlarının en yüksek dreecesile b.-ış 

lar. Rakiplerden biri oyunun fırsat -
!arından üstüste. istifade ederek bir
kaç göl çıkarıverirse karşı tarafın a
sabı ve itimat zenbereği birden bo
şanır. Artık ondan sonra yalnız adfl
lenin itiyadi bir didinmesi kalır. İşi 

ni tıkınna koymuş olan takım da ra 
kibin iradesini yarı yarıya kaybetti
ği o dakikalardan azami i'5tifade ede
rek sayı adedini mütemadiyen artır 
mıya koyulur, pazar günkü maçta bu 
hallerin iki taraftan birine arız olmı 
yacağını zannediyoruz. 

Çünkü: 

Maçın ilk dakikalarında takımlar
dan biri cıkan fırsatlardan istifodn 
edip bir iki gol atmış dahi olsa, mağ
hip vaziyete düşen taraf şuurunu 

kaybedecek kadar heyecana kapıl -
maz. Milli küme şampiyonluğu vazi
yetini evvelden bildikleri için yedik 
leri golden daha fazlasını yememek 
üzere tedbirli ve asaplarına hakim ol 
mak cihetine bilaihtiyar temayül e-
derler. 

İlk golleri atanlar da, işi milli kü
menin başlangıcındaki şekilde s1k1 
tutmazlllr. Vaziyeti sigortaladıktan 

sonra sayı farkını artırma gayretin -
den ziyade halka güzel oyun seyret -
tirmek arzusuna düşerler. 

Bu karşılıklı haleti ruhiye, şampi
yon a ve küme sıralan maçtan evvel 
belli olmuş takımlarırt farkında ol -
mıyarak baş eğecekleri b üyük kuv
vettir. 

Bir üçüncü sebep de '": 

Kayseri A tllları 
Niğdede 

Bu seferki maçın da büyük fark1ı 
biteceğine hükmedenlerin ekserisi 
Güneşlilerin yarım düzineye yak• n 
gol çıkaracaklarını zannediyorlar. 
Güneş takımı, milli küme birincili -
ğini yüzde yüz sigortaladıktan sonra 
son maçlarda karşılaşacağı takımla -
nn renklerini veya aradaki nazik re 
kabet derecelerini inceden inceye dil 
şünmiye lüzum görmeden devamlı id 
manı bırakmış halde idi. Bu maçı i.~- Niğde, 3 (Hususi) - Kayseri atlı 
tir ahat ve tatil devrine yarı yarıya spor ocağı üyelerinden 4 kadın ve 8 
girmiş vaziyette oynuyor. İlk daki _ erkek binici. başlarında muallimleri 
kalar<ia fırsat rüzgan lehlerinde es- süvari yüzbaşısı Kemal olduğu ha 1-
se de, daima kardeşçe boy ölçmek is de dün Kayseriden hareket etmişlr>r 
tedikleri rakiplerine bütün ağırlık _ ve 135 kilometreyi muvaffakıyetle 
larile yüklenmeden evvel gelecek katettikten sonra Niğdeye vasıl ol -
mevsim maçları için dost bir hava h~ muşlardır. Sporcular Niğdede hara
zırlıyacak tarzı anyacaklardır. 0 retle karşılanmışlardır. 
tarzda, gol çıkarmak gayretinden üs I Atlılar 6 haziranda Kayseriye av
tün. gelen şey maharet ve incelik isi det edeceklerdir. 
başarma isteğidir. ~ Yüzme Yarısları 

İlle dakikalarda bir iki golün galip Tehir Ediİdi 
vaziyeitn in Galatasaraylılar yakala- T. S. K. İstanbul Bölgesi Su Spor 
dıklan takdirde, yukarıda izah ettiği lan Ajanlığından: 
miz ruhi sebepler yüzünden Güneşli Program mucibince 5-6-1938 pa
ler in asapları teheyyüce düşmez ka- zar günü Beşiktaş havuzunda yapıla
naatindeyiz. cak olan yüzme birinci teşvik miisa-

Onlar birinci devrenin gayri bakası mezkur havuzun hazırlanma
müsait neticesini ikinci devrede te- mış olması dolayısile bilınecburiye te 
18.fi edecek itidal temposunu aksatmı hir edilmiştir. 

Sağdan: Eskişehir antrenörü. Eskişehirin 56 kilo şampiyonu, Eskişehi
rin 61 kilo şampiyonu. Afyonun 66 kilo güreşçisi. Eskişehirin 72 kilo 
şampiyonu. Konyanın 79 kilo güreşçisi. Burdurun 87 kilogüreşçisi. İspat'
tanın ağır sikleti. Antalyarun Faik reisi. Grup birincileri kafilesine baş
kanlık eden Konya bölgesinden Huan Güngör. 

yan oyun tarzı içine girmeyi her'hal- Bu müsabaka Moda havuzunda ya-
de bileceklerdir. pılmak istenilmiş ise de mezkur ha-

İşte bu sebeplerdir ki, Pazar günka vuzun da hazırlanmamış olduğu öğ
maçın büyük farklı netice ile bitmi- renilmiş ve yukarıda zikredilen tarih 
yeceği hükmünü bize peşin verdiri - te yapılması lazımgelen müsabaka-
yor . dan sarfınazar edilmiştir. 

Film icabı Jak'ın kadına aşık ol
ması lazımdı. Rol muktezası ola
rak başlıyan bu aşk, hakikate in
kılap etti. Ve bir gün Jak, ona 
askını itiraf etti. 
~Bir müddet delice bir iptila ile 

biribirlerini sevdiler. Gecen her gün 
kadının aşkını biraz daha alevlen
diriyor, kµvvetlendiriyordu. Fakat 
erkek. taşan sinirlerin sükunet bul 
masından doğan bir yorgunluk ve 
bezginlik içinde idi. 

fısıldı:ım1ştı: 

- Beni bırakmıyacaksın değil 

mi Jaques? Söyle bana bunu yap-
mın••nn sPn değil mi'? 

Bir müddet için uyuşmuş gibi 
duran derin ıstırabı uyanmıştı. 

Yanaklarından aşağı bir kaç dam
la yuvarlandı. Bu sırada şiddetli al 
kıc:lar arasında film bitmişti. Or
talık, aydınlanınca yeniden bir al
kış tufanı koptu. Tebrikler arka ar 
kaya ya"mur gibi yağıyordu. 

Muzafferiyetinin fidyei necatını 
verir gibi dudaklarında o acı te
bessüm le kalktı. Hiç bir şey gör-

Aşık olduğunu zannetmiş. fakat 
bunun geçici bir maceradan baş

mü:'l•ordu. ka bir şey olmadığını çabucak gör-
Nihayet hole çıktı. Orada da he:-

müştü. Sevgisi hemen hemen eri- kes onu tebrike koştu. Halk dış ka-
mis, gitmişti. 

pıvı:ı birikmis onu bekliyorlardı. 
Film bitmek üzereydi. Bir iki sph Bu sırada bir işci kız, yanındaki 

ne kalmıştı. Ondan sonra hemen erkeğin koluna sımsıkı girmiş ol-
montaja başlanacaktı. duğu halde geçiyordu. Birden arti!l-

Yeni kontratlar imzalamak mec- ti tanıdı ve yanındaki sevgilisine: 
buriyetinde kalan Jak, kadınla n- _Bak Pierrot. dedi, artist Jane 
lan rabıtasmı kesmek istiyor, fa- Favriere .. Bu filmin yıldızı. 
kat bunu şiddetle ve ansızın yap- Sonra sesinde bir Jtıpta ve im -
maktan çekiniyordu. renme edasile ilave etti. 

Bir, iki film cevirmek üzere Ho - Herkes onu nasıl tebrik edi-
livuda davet edildiğilzaman bu fır yor, kim bilir ne kadar mesut bir 
sat kendi kendine çıktı. kadın, değil mi, Pierrot? 

Bin bir tepeden su getirerek sev-

1 

__ 
gilisine beraber gitmelerinin~ söh: Silahta r Fabrikasını n 
reti üzerinde aksi tesir ynpaca.~ını ı- Tesellüm Muamelesi 
leri sürerek onıı ikna etti. Zaten b1r 
iki ay kalacaktı. Dönüşte. beraber 
Mısır seyahatine çıkacaklannı v.1 
dediyorou. 

Bu parlak vaitlere rağmen Janc 
hakikati seziyor ve güzel bir rüya
dan u yananlara mahsus bir hale
ti ruhiye icinde mahzun ve mütes
sir duruyordu. Sevgilisini Havr'a 
kadar uğurladı. 

Rıhtımın patırtısı. gazeteci ve fo. 
toğrafçıların arasında biribirlerine 

Elektrik şirketinin devir ve teslim 
muamelesine devam olunmaktadır. 

Silôhtar fabrikasının tesellümü i:--i 
bugün bitecek ve malzeme depoları
na geçilecektir. 

Dün sabahki ekspresle Ankaradan 
bir de nafıa heyeti gelmiş ve elektrik 
şirketinde çalısmıya başlamıstır. Bu 
arada nafıa müstesan burada me7Ur 
nen bulunmakla beraber dün öğled<-n 
sonra şirkete giderek devir ve teslim 
işlerini teftiş etmiştir. 
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BİLMECE, BULMACA 

~ 

Bu sekiz parçayı 

o şekilde yapıttırınıı: 

ki, köşedeki alnr.ap 
şekil çıksın .• Muvaf~ 
fak olan 60 kltlye he. 
diyeler verilecektir. 

81 Numarall Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

BiRER "BÜYÜK DOLMA KURŞUN KA 1 Sacit, Kayseri be7. fabrikası Ustalar apartı-
LEMi., KAZANANLAR: manı 3 üncü apartıman No. 48 N. Girgin, 

Galatasaray lisesi 18 Sabit, Üsküdtır Tür- Corum kültür direktörü evi No. (1), Tarsus 
beltapı sokak 13 numarada Necla, Kadıköy manifaturacı Hasan oğlu Rifat Akyar, Ça
Karadut sokak İbrahim. nakkale Postane sırasında 47 numara Nec

B i RER "KÜÇÜK DOLMA KURŞUN KA mi Karaca. 
LEMi., KAZANANLAR:- BİRER "KART,. KAZANANLAR: 
Kabataş lisesinden A-3 İrfan, Vezneciler Sungurlu İsmet Paşa okulu Semih Atlı, 

6 ıncı ilkokul sınıf 5 Jülide Kural, Kasım- İzmir Buca eczanesi Musta!a Kemal, Bile. 
paşa 5 inci ilkokul sınıf 1 No. 202 Feridun cik birinci ilkokul 180 Saliha Çakmak, Nii: 
AtalAy. de Kayabaşı kışla meydam No. 6 Yaşar Isıl< 

BiRER "PERGEL TAKiMi,. KAZANAN- sal, İzmir Karantina Mehtap sokak: No.da 
LAR: Mithat, İstanbul 6 ıncı ilkokul 97 Selma An 

44 üncü ilkokul talebesinden Aysel Do
ğanoğlu, Kartal - Yakacık ilkokulunda 194 
Mehmet Ali, $işli Haliİskargazi caddesi Mi 
kü apartımanı No 2 İnci. 

BiRER "ALBÜM,. KAZANANLAR: 
Ayvalık Ali Bey nahiyesinde T~hsin .\k

soy kızı Nezahat, Devrek Mehmet ve Mus
tafll biraderler kırtasiye ve gazete bayii, Be 
şiklaş Kağıthane caddesi eski me:r.arlık so
kak 28 P.Amt, Adapazarı ortaokul i A da 
Nihat Tuğay, Konya Sırçalı mescH No. 5 
Neşe Soy. 
BİRER "Resim modeli., n üyükmergelB 
BİRER "RESiM MODELi., KAZANAN • 

LAR: 
Düzce belediye reisinin oğlu Ziya Öztürk 

İzmit Kapanönünde Has fırın müstecirin!n 
oğlu Şevket Aydın, Şehremini Glindoğd;.ı 

sokak 42 Melahat, Adapazarı Mustafa Ke -
mal Paşa ilk~kulu 173 İsmet Güreş, KaysNi 
İnhisarlar barut memurunun oğlu Kemal 
Yalçın. 

daç, Yozgat lisesi birinci devre 359 Baha 
Alpaslan, İstanbul 64 üncil ilkokul sınır 4 A 
Fikriye, Düzce manifaturacı Osman Demi
rin oğlu Avni Demir, Zile bakkal Muhi<l
din Aktar vasıtasile Bedreddin Aktar, Be
şiktaş Şenlikdede mahallesi Hattat Tahsiıl 
sokak 62 numarada Reyyan Ethem. 

~_aydah Bilgiler : 

Bir istatistik 
En ehemmiyetli dünya lisanlarını 

konuşanların sayısı şudur: 

400 milyon kişi çince, 
200 milyon ingilizce 
140 milyon· rusça, 
100 milyon Hindu lisanı, 

80 milyon almanca, 
70 milyon fransızca, 
70 milyon ispanyolca, 
65 milyon japonca 
60 milyon insan da Portekiz lisa

nım konuşur. 

Bugün en ileri giden ve verimi bol 
sanayi dendiği zaman akla şu gelir: 
otomobil, sinema, tayyare, radyo .. 
Halbuki böyle düşünmek haksızlık
tır. 

Çünkü üç sene evvel Amerikada 
yapılan istatisiklere göre sigara sa
nayii, dünyada en ileri giden sanayi 
sırasında olduğu an1aşılınışır. 

1935 senesinde 140 milyar sigara 
kullanılmıştır. Bu 140 mliyar sigara
yı ucuca koymak kabil o]saydı rn 
milyon kilometrelik bir uzunluk el
de edilmiş olurdu. 

Paraşüt 
Dünya paraşütçülüğünde en ileri 

giden millet Ruslardır. Bu sporu yal
nız askeri değil, sivil amatörler de 
çok seviyorlar. 

İlk paraşüt tecrübesi bir Rus tara-
fından 1910 senesinde yapılmıştır. 

Fakat bu adama tecrübelerini Rus
yada yapmak için müsaade verilme
mişti. Bir fırsatını bekliyen bu Ru3, 
1912 ıaenesi eylUlünde Fransanın bir 
şehrinde paraşütle yere inmek tecrü
besini yapmış ve muvaffakıyet ka
zanmıştır. 

Bu paraşüt aleti, · şimdi, • Sovyct 
Rusya müzelerinin birinde gayet kıy 
metli bir eşya olarak saklanmakta-
dır. .. 

BİRER "BÜYÜK SULU BOYA,, KAZA· 'ı 
NANLAR: 

Eskişehir !\.filli Hakimiyet okulu 62 N. Ta ı 
nış, Hayrebolu kültür işyarı vasıtasile Sa
bih Şendil, Sinop ortaokulu direktörünün 
oğlu Ne7.ih Cansel, Fakili ilkokulu 32 Ne
sime Güldemet, erkek lisesinden 1 ilrkay. 

Oyun ve Eğlence 

BİRER "MÜREKKEPLİ KALEM,. KA
ZANANLAR: 

Cağaloğlu ortaokul 40 Tahir Şenkal, Ka 
mmpaşa ortaokul sınıf A 1 Saiıne Akyar. 
İstanbul lisesinden 284 Abdurrahman, Ka
dıköy SöğOtlüçeşıne caddesi 182 S. Borrıy, 
Üsküdar Altunizade Millet bahçesi karşl$l 
Rıdvan Ötbil. 

BiRER "BÜYÜK KUTU KALEM BOYA 
Si., KAZANANLAR: 

Hasan Akil Teoman, Ksanthie, so!cnk 
1raklies No. 311, Marnş Yörük Selim mahnl 
lesinde 7 numarada Turgut ÖzNngöl, Saın 
sun tll mııyıs Hf'.lııhiyr c:ıddesl No. 12 Diin
dar Kalyoncu'li!hı, 017.cl;ıriyc c~şme S'lk:ık 

Erol Öıııcrır, Nevşehir ortaokul 261 Musta 
fa Abıılı, 

BIRE'l "l<CÇÜK KUTU KALEM BOYA 
Si., KAV\N'-NLAR: 

İzmit Kıı:ılık mahallesi Giilistnn soka!< 8 

Maymun Jako gayet usta bir avcıdır. Bir 
gün ormana gidip avlanıyor, tam yedi ~:ı· 

ne vahşi hayvan vuruyor. Eğer bu hay -
vanların ne olduklarını öğrenmek lıtiyor
sanır, elinize yumutak bir kurşun kale
mi alınız, ve onunla noktalı yerleri dııl • 
durun •. Yedi tane hayvan resmi meydan 
çıkacak. 

TANm Çocuk ilavesi 

RESiM BOYAMA 

O - Beyaz 1 - Çok açık gri, 2 -
Gök renki, - 3 - Gri ile kanşık ma
vi, 4 - Çok açık mavi, 5 - Gri, 6 -
Siyah. 
Numaralı yerleri hu renklerle bo

yarsamz fevkalade bir manzara elde 
etmiş olursunuz. 

Az ve Çok Süratler. 
Bir Amerikalı merak ederek dün

yada mevcut en az sürati hesap et· 
miş ve şu neticelere varmış: Bunlar
dan insanların tırnağı saniyede 
metrenin 0,000000002 si kadar uzu • 
yormuş ... 

En büyük sürat şu imiş: 
Bazı elektrik cereyanlarının sani

yedeki süratleri 463500 kilometredir. 
Sümüklü böcek saniyede metrenin 

0,0015 i kadar süratle gider. 
Ayakla giden bir adam (Saatte 4 

kilometre hesabile) saniyede 1,11 
metre süratle yürür. 

Bir yumruk saniyede 8,50 metre 
süratle kalktığı yerden iner. 

Kara sineğin saniyedeki sürati tak 
riben 53,55 metredir. 

Güneşin ışığı saniyede 300 bin ki
lometre kateder. 

Telgraf tellerindeki elektrik cere
yanı da saniyede 36 bin kilometre sü 
ratle ilerler. 

TAN 
ı . ,.. .• o~c u;ıc. 
m~~ECMUASI 
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ÇOCUKLARA HIKA.YELER : --

Patlıyan Su Haznesi 
r -KÜÇÜK 

1 

1 

YAZICILAR 

• 
MÜSABAKASI 11\ 

(1) ıl KUçUk o~uyucularımız: 

- Sizi bugün mektebe götürem:
yeceğim için müteessirim çocuklar, 
yol bataklık olmuş, arabaya da annP
niz binecek. 

Teomanla To"°ris, babalarının l>U 
sözünü pek iyi karşılamadılar. Tom
ris: 

- Ah, babacığım, desene cambaz~ 
]arı göremiyeceğiz, dedi. Bugün mele 
tebin büyük avlusunda numaralar ya 
pacaklardı. 

- Ne çare kızım, bugün gidemiye
ceksiniz, biliyorsunuz ki, büyük bıi
banız hasta. A~nen•zin muhakkak gi
dip onu görmesi lazım. Bu vaziyett~ 
annenizin evde kalıp, mektebe gitme
yi istemezsiniz elbet. 

Teoman cevap verdi: 
- Tabii, tabii babacığım. Annemin 

biiyük babamı gidip muhakkak gör
mesi lazım. Sen bizi düşünme. Biz iki 
kardeş evde güzel güzel otururuz. 

- İşte, afe~in çocuğum, akıllı cc
va bı buna derler. 

Baba, böyle söyliyerek Teomanın 
omuzunu okşadı ve sözüne ekledi: 

- Evde sizi eğlendirecek şeyler 

Teomanın söylemekte hakkı var
dı. ),7ağmursuz geçen 'bir yazdan son- '1111 

ra gelen sonbahar epeyce yağmurlu 
olmuş ve orlalığl seller götürecelC k3 
dar yağmur yağmış, bata~lıklar mey
dana gelmişti. Bu yağmur, yüzün
den çbcuklar bahçeye bile çıkamıyor
)ardı. 

TAN - ÇOCUK ılzler için bir küçOk yazıcılar mOubakaaı açtı. O günden. 
beri birçok y11;zı ılir aldık. Bazıları, yarın için bize çok ıeyler mUjdellyor. 
Fakat ılz de biliralnlz ki, bu yazıların hıpılnl birden çıkarmamıza lmkln 
yok, Sıraya koyduk. Her uyımızda birer lklfer basacağız. So"unda da ara· 
larında mecmuamız yazıcıları tarmfından bir MÇm• yapılacak ve en güzelle- ' 
rlne hediyeler verllecektlr. Küçük yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK ıizden da· 
ha gUzel yazı ve ıllrler bekler •• Yalnız yazıların uzun olmamasına, ve ÇO· 

cukları, yani ılzlerl allkadar eder mevzular ıeçmlye dikkat edin eml? 

Teoman evvela. hırsla kemanı eli
ne almış ve hızla çalmıya başlamış- 1111 
tı. Fakat gitgide musiki onu sarm.ş 

TAN ÇOC·UK 
Ne gündür ki Cumartesi 
Gelir herkesin neşesi 
ÇıJcar ilave sayfası 
Gider çocuğun tasası 
Eşsiz güzel yazılar va= 
Hele küçük yazıcılar 

ve tatlı tatlı çalmıya koyulmuştu. 
Mutfaktan ona kulak kabartan kız 

kardeşi içinden: 
- Eh, Teoman duruldu artık! diye

rek sevindi. Sonra ağabeyisinin baş
ladığı yeni bir havayı o da ağızdan 
tekrarlıyarak kendi kendine konuş
mıya devam etti. 

Ne yazık, Teoman, böyle sönüp gi 
diyor, bir konservatuvara veya bir 
orkestraya girse ne kadar parlar! 

Kemana dalmış olan Teoman, bir
den kız kardeşinin haykırışı ile sıç
radı. Kemanını yere bırakarak mut
fağa koştu. Tomrisin elinde kuru1a
ma bezi, korku ile gözlerini pencere-
ye dikmiş dışarı bakıyordu: 

ı ı Alple babası sütunu 
Teşkil eder dürüstünü 
Beklemem Cumartesiyi 

il ~ocuk sayfası çok iyi 
Jçinde vardır bilmece 
Budur çok iyi eğlence 
Yılma:ı kaçakcılar peşinde 

.'. En giize1idir içinde 
'
1 

Kahkaha tarafı birdir 
Fazla sevdiğim yerdir. 

Tarık Mengi 

• dukça bu damlalar bir elm~ı parçası 
g ibi parlıyordu. Zavallı kuı yere dUt 

1 tU. Biraz ıonra bir rüzglr gelerek bü • 
t Un yaprakları minicik kuıun Uzerlne 
lSrttO. 

Biraz ıonra ISlen zavallı kuıun an • 
nesi geldl; yavruıunu yuvada deOll; 
yerde kanlar içinde gllrUnce yuvaya 
girmeden uçup gitti. Ve bir daha o yu 

6 
vaya girmedi. 

t 

' 

Muzaller ôzkan 
Kuruçay tahrirat k~tibi oğlu 

* TÜRKLER 
Fııkırdık biz, anayurttan, kaynadık, 

coıtuk artı'<; 

Medeniyet beıliiinl biz kurduk, biz 
salladık. 

- Ne var, ne oluyor Tomris? Knsımpaşa ortaokulu 127 ' 

Dere, tepe dlnlemedlk indik earp kaya 
ları, 

Yedik yakut DzUmler, geçtik ıen yay 
laları .. 

- Gel de göstereyim. Su hazinesi , 1 
patlamış, dün babam belediyeden gel 
se1er de burasını düzeltseler diyordu. ı 

Yağmurdan duvarlar çatlıyacak! Bale 
sana su nasıl taşıyôr? ' 

Pencereden dışarı bakan Teoman, 
.su hazinesinin patlamış olduğunu ve 
suların şelale gibi)'ere düşüp akmRk-

1 1 
ta bulunduğunu gördü. Tomris kor-1 ı l · 
kak bir sesle: . I 

- Şimdi ne' yapacağız ağabey? di- ı l.11 

ye sordu. Evi su basmadan kaçsak 
mı? 

- Galiba geç kaldık Tomris, yol su ı'' 
ile kapandı. Kaçamıyacağız. Eyde kn- 1 

lırsak daha iyi.. Haydi bütün kapı- ı · 

KAN 
• 

DAMLASI 
Bir ilkbahar günU idi. Arkadaılarl'1 

öğle azatından yorulan dimağı mızı dl11 
lendlrmek için kıra çıkmııtık. Bir yan 
dan etrafta olan zümrüt gibi ağaçl'lr 

Uzerlndekl minicik kutların cıvıldayıı 
ları bize bir ıazı andırıyordu, diğer tıt 
raftan da yanımızdaki çağlıyanın ha· 
zin, hazin akııı bizi e!ilendlrlyordu. 
Neıell neıeıı arkadaşlarla yeşllliklerin 

arasında geziyorduk. Fakat bu sırad.ı 
kartımıza bir avcı çıktı. Biraz sonra 
avcı tUfeğlnl çevirerek ağaçlar Uzc
rlnde ilkbaharın ıarkıaını söyll~·en 

kutlardan birini vurmuıtu. Güne,ın 

parlak .zlyaaı, kan damlalarına vur • 

Ayyıldızlı bayrağımız, demir baılar 

Uıtünde, 

Tunç çlzgller bellrmlttl, duman tüten 
her gUnde 

Çok hasrettik, istiyorduk hemen k;a

vuştuk suya 
Soy ıoy, boy boy akın ettik, geldii< 

Anadolu-ya. 

* Fııkırdık biz anayurttan, kaynadı'<, 

coıtu k artı'< 

Medeniyet betiğini biz kurduk, biz 

ealladık. 

~ Bahadır TUrk, kahraman Tür'k, dığ 

deviren ulu Türk 
Ne yerden kork, ne gökten, ne de yıl

dırımlardan ürk .• 

Turhan Oçok 
Konya lisesi No. 33 

• ları, p. encereleri kapıyalım, delikleri ı . ' ' 
gazele ve paçavralarla tıkayalım. S:.ı , 
içeri girmez o vakit... ı T E N K 1 T 
Konuşmıva dalan rocuklar pence- . iT 1 u·· k 

- ~ ' 
1
-ur lan co a: 

reye kadar çıkan suyu görmemiştilet". • 
• 

1 
Başlarını çevirip te suyla karşılaşın- 1 Şiir güzel, yalnız kafiyesi çok zaylf •• ve vezinde de ehemmlyetll sayılabilecek dU-

ca korku ile bağırıştılar. Sular şela- j 
1 

1 •U.klUkter var .. Tur~anın iyi ~lr •. Y~.zı~ı olabllmeal için, evveıı çok okuması llzım ••. 

çok. Teoman sen kız kardeşine dik-ı· le halinde akın. akta devam edivor ve . ÇUnkU, vezı_n ve kafıy.e~I" duzaunluğu, daha çok kulak dolgunluğlle elde edllebi- J 

' - · - 1 llr,blr mümarese l~ıdır. 
kat et, bir şey olmasın! Sen de Tom- ortalıgı kaplıyordu. .;\I ff 0 .. zk , ' 
. . A - b , ı ' uza er ana: 1 

rıs, annen kahvaltı takımını mutfağa - . man aga ey, suyun içinde ka-

TAN - ÇOCUK 

bırakmıştı, onu yıka da kaldır! 1 lacağız, ne yapmalı? 1 KUçük Muzafferin çok hassas bir çocuk oldui'.iu, "kın damlaaı,, yazıaından belll •• 
1 

Babası gidince Teoman, onun söz-l - Korkma canım, hazinede su el- ;Ve bu huıuılyet, bir yazıcı olmak için iyi b ir meziyettir. 

lerini kendi kendine tekrar ederek: 1 bette bitecek. Su sızar, .o vakte k:ı- ı Tarılt Mengi'~·e: 
"Sanki evde mühim vakalar oluyor- d~r .. da annemle babam gelirler .. Ha-

1 
Yazıda Hdellk ve basitlik içinde, insanı ıürUkllyen bir ahenk var. Kafiyesi ve ve· 

muş ta .. ., diye söylendi. Bunun üze- dı ust ~ata çıkalım. Hem annemin 'zl" de düzgündür •• Küçük Tarıkın ıllr ~·azmakta iyi bir lıtldadı olduğu görülU-

rine kardeşi Tomris .atıldı: k~ymetlı. eşyalarını yuka~ alalım, bell i ·yor. Devam etmesini temenni ederiz. 

- Babamın dediğine bakılırsa, en kı su evı basarsa eşya zıyar olur. . . 
bahtiyar güniimüz evde bir şey olma- 'Devamı va.~J ' -· . - -- - ::_ ___ _ _ --- - _j 

"l' A'Nın Çocull \\aver.\ 3 

............. ~..-:--~ 
Çocuklara Fıkralar : 

SIR SAKLAMAK 
Bu hafta çocuklar, size, insanların 

hayatında büyük bir rol oymyan, 
büyük kavgalara, felaketlere ve tatsız 
vakalara sebep olan "sır,. işinden 

bahsedeceğim. 

i.f.TE BUNU 
BİLMİYORDUM! KahkahcM 

~~~ 

Herhangi bir yerde, mektepte, so
kakta, oyun arasında bir arkadaşı
nız sizi bir kenara çeker, kulağın~za 
iğilir ve size bir şey söyler. O söyle-

1diği şeyin arkasından da hazan: 
- Sakın kardeşim, bunu kimseye 

bildirme, sırdır: .. diye bir cümle iliı
ve eder. 

Motörlü Balon 

-Size .söylenen söz ihtimal çok ma
nasız ve lüzumsuzdur. Siz de belki ı 1897 de Şvarts adında· bir Avus
bunu rastgele bir yerde açarsınız. Bu turyalı madeni bir kabili sevk balon 
yüzden aklınız ermeden ve isteme-~ yapmıştır. Bu balon bir benzin mo-

ı 

den büyük hadiselere, biçimsizlik}~ törile işlemekte idi. O zamana gör~ 
re sebep olursunuz. ; müthiş bir sürati vardı. Fakat bir iniş 

Zaten söylenen bir sırrı önüne ge esnasında kazaya uğnyarak tamir e
lene anlatmak büyük bir suç ve şe- dilemiyecek bir şekilde bozulmuş
refsizliktir. Böyle bir hareket yapan • tur. 
kimse onurundan çok şeyler kaybe- ilk Balon 
der. 

Böyle mevkie düşmemek için ya
pacağınız birinci şey şudur: 

Eğer kulağınıza iğilip, manasız bir 
şey söylemek istiyen olursa, ona'~ "Bu 
sırrı anneme de açarım.,. ihtarında 

bulunmalısınız. 

Annelerimiz bizim en büyük dos
tumuz, en akıllı öğretmenimiz, en 
temiz ve müşfik yürekli insanımız
dır. Onlara korkmadan, çekinmeden 
en büyük sıkıntılarımızı, sırlarımızı 
söyliyebiliriz. Bütün üzüntülerimiz 
onların dizi dibinde, sevimli ve şef
katli okşayışları altında dağılır. 

Onun için yapacağınız bu ihtar kar 
şınızdakinin iyi veya fena niyetleri
ni size gösterebilir. Şayet söyliyeceği 
şey iyi ise çekinmeden onu size söy
ler, fakat fena ise sizin bu ihtarmız 
onu vazgeçirtir. 

Sizler, en şerefli ve en faziletli bir 
milletin çocuklarısınız, hayatınızda 

kıymet vereceğiniz şeylerden biri de 
şeref ve fazilettir. 

Küçücük bir hata, bir ihtiyatsızlık 
bazan bütün hayatımızı kırar, bi7.i 
bedbaht eder, sefil ve perişan kılar. 

Onun için çocuklarım. daima ölçü
Hi hareket edin, kimsenin iç yüzünü 
anlamıya çalışmayın. 

Büyüdüğünüz ve tecrübe sahibi ol
duğunuz zaman bunun iyiliğini ve 
faydasını görürsünüz. Vicdanı tem!z 
ve ağırlıksız yaşamak en büyük sa-
adettir. ' 

Sizin yüzünüzden hiç kimsenin za

Balonla ilk uçuş tecrübesi 1873 yı
lında Mongolfye kardeşlerin evinde 
yapılmıştır. 

Bu iki kardeş kağıttan bir torba
nın içini sıcak hava ile doldurup ilk 
tecrübeyi bu suretle yapmışlar~ır. 

* Sihirbazlar 

rar görmemesine, bedbaht olmama- Tibet sihirbazları uzun saç sevmi
sına dikkat edin. Hayatınızda yapa- yorlar. Onlarca. uzun saçlı olmak bir 
cağınız işlerden ve omuzunuza yük- kibarlık ve asalet alametidir. 
]enen insanlık vazifelerinden biri de Bunun için saçlarını ve sakallarım 
budur. ! ta topuklarına kadar uzatıyorlar. 

14 Rakamı 
14 rakamı meş

Qur Fransa kralı 
14 üncü Luinin 
hayatında bü)1Ük 
bir rol oynamış. 

Tahta 1643 yılın
da ıçıkmıştır. 

1+6+4+ 
3 - 14. Krallığa 
14 üncü olarak gelmiştir. 

77 sene yaşamıştır; 7+7-14. 1715 
senesinde ölmüştür. 1+7+1+5-14. 

Pengoen kuv
vetleri gayet tu
haf ve hoş hay
vanlardır. 

Bu kuşlar yu
murtalarını yan
larında taşıyor

lar. Yumurta ol
madığı zaman ye 
rine taş koyuyor 
larmış. 

* 

Jf. 

Faydall Bir Nebat 

"' r· 
U Meksikada de

.~ mir veya tahta
:, 
1 dan parmaklık 

i yerine kaktüs de 

nilen dikenli bir 
nebat kullanıyor 

lar. Üç adam bo-

yu uzunluğunda 

olan bu dikenli parmaklıkların ara
sından öte tarafa geçmenin imkanı 
yoktur. 

* 
Bir kabilenin Evi 

Para Kıymetini 

Biliyormuı ! 
Canın doğdu

ğu gündü. Am
cası ona bitaz 
harçlık vermek 
istedi. Yalnız Ca-

fit 
nın para kıymetini bilıp .. ,ımediğini 
anlamak için bir elinde gümüf bir li
ralık ötekinde kağıt bet liralık ikisi 
ni birden uzattı ve ha~isini seçece -
ğini sordu. Can göz bile kırpmadan 
şu cevabı verdi: 

- Amcacığım, gümüı parayı ala
cağım amma onu öbür elindeki ka
ğıda sar da öyle ver! 

* 
Hırsız 

Namuslu bir 
marangoz bazı ta 
mirat yapmak ü
zere bir apart
mana gitmişti. 

Dolu 

~ 
Evin bayanı marangozu görünce, hiz 
metçisine, hafif bir sesle: 

- Kız, dedi. Mücevher çekmecesi
ni açık unuttum. Kilitle de anahtan 
getir. 

Kulağı delik olan marangoz bu sö
zü duyunca o da çırağına dönerek ce
binden saatini çıkardı ve: 

- Hadi oğlum, bunu eve götür bı
rak, anlaşılan burada hırsız dolu .• .. 

Muharebeye Nasıl 

Başlarlar1ı' ...... 
Can - Baba, :/ 

ı.. 

milletler neye bi 
ribirlerile muha-
rebe ediyorlar. ' 

Son zamanlar
da keşfedilen Pa
pin kabilelerin-

Baba- Bunun muhtelif sebep
leri var, mesela Almanya, Rus
yaya, Rusya seferberlik hazırlığı yap 
tığı için ... 

~.~- 1 Anne - Yok canım, hiçte öyle de-
lı . ' ~ "ld" A t l gı ır. vus urya .. 

~ . -~-~1{ _ · i Baba - Rica ederim, beni yalancı 
11'"·9·.!\aa!\I , çıkarma, ben ne söylediğimi biliyo-

den Uiri ev mese
lesini şu şekilde 
halletmiştir: Bü
tün bir kabile 1 

rum. Almanya .. 

Anne - Katiyyen yanılıyorsun, 
1 •• k"" 

sazlardan yapıl- 1111 ) ~~ çun u.. . . 
mış bir evin içinde oturmaktadır . . t:r- Baba - Yanılan ben değılım, sen-
kekler bu e\•in birinci katında, kadın sin. Muharebe .. 
larsa zemin katında ikamet edivor- Anne - Tabii, beni aptal yerine 
larmış.. - koyuyorsun .. Ben söylediğimi bilml.-

dığı zamanlardır. 

- Bana kalırsa, fevkaladeden bir 
şey olsun istiyorum. Halbuki bugün 
ne olabilir ki.. Gidip vahşi atların, 

fillerin, marifetini seyredeceğimize 
evde tıkıldık kaldık. 

1! yor mu yum sanki .. Can, sen beni din-

A L p LE BABA s l • Eğlence güzel ol~nca, insan, işte "öyle dünyasından geçer !.. le,J:~::'~vvela senin .fikrini soran 

. olmadı. Ne diye söze karışıyorsun? 

Göremiyeccğiz işte! Yarın mekte
be gidince gôrenlerden ne olup bitti

ğini öğreniriz belki.. 
- Bir gün evde kaldık diye, dır

lanmıya gelmez .. Badi sen git, kel"J\an 
çal, ben de mutfağa gireyim. Musiki 
insanın sıkıntısını dağıtırmış.. Ben 
de seni dinliyerek işimi görürüm. 

"IJ 0 Q) ® @) 

~ 

Anne - Karışıyorum, çünkü ço
cuğun yanlış malumat sahibi olduğu
nu istemiyorum. 

Baba - Ha, şimdi de bana hakll· 
ret... 

Anne - Hakarete evveli sen başla 
dın, her vakitki gibi... 

Can - Hadi artık bunu bıraka

lım, şimdi milletlerin muharebeye 
niçin başladıklarının sebebini gayet 
ivi anladım. 



Şamil, Darbelere Sonuna 
Kadar Dayanamamıştı. 

- Evlidım!. Sen hem Allaha ve 
benı kullara karşı, elinden gelen 
her geyi yaptın. Görülüyor ki, bun
dan fazla bir şey yapmak mümkün 
değU. Karşında, bitmek, tükenmek 
blbniyen bir asker kütlesi var. Bir 
l\'\ıç insanla, daha ne kadar za -
bfln bunlarla mücadele edebile
tekain? Her gün, etrafındakiler a-
2-hyor. Bir gün gelecek, yalnız ka
lacaksın, artık, bu mücadeleden 
•azgeç. 

Diye, yalvarmıştı. 
EMSALi GönOLMEMIŞ 

BiR CEZA 
Şa~~l, annesine çok hürmet etti-

11 için, onun sözlerini sonuna ka
dar dinlemi§ti. Fakat, bir tek söz 
le lllukabele etmemişti. Yalnız, mü
tee&sir bir çehre ile camiye gelmiş, 
hem. idare meclisini, ve hem de 
balkı camiye davet etmişti. 

Bu ant davetten, herkes hayret 
içinde idi. Kendi lehlerine ümitle
re kapılan Çeçen murahhaslan da. 
büyük ümitlere kapılarak camiye 
lehnişlerdi.. 

Şamil, bütün halkın işitebileceği 
derecede yüksek bir sesle, meclia 
IZalarına fU suali sormuştu: 

- Giriştiğimiz mukaddes cihat 
aleyhinde hareket edenin cezası ne
dir? 

Meclla azalan, hep birden ce -
•ap veııvıişlerdl: 

-tdam!. 
- Eğer bu hareket, bir ihaneti 

lst!ıdaf etmlyerek, safiyane ve ca
hiline bir fikirle yapılırsa? 

- Bunu yapana yüz değnek vu-
rulmak llzım gelir. 

-Karar mı? 
-Karar ... 
Şamil, derhal ayağa kalkmış, va

lidesinin hareketini anlatmış, bü-
1.ük bir heyecan içinde: 

- Meclis, böyle bir harekette 
'bulunana, yüz değnek vurulması
na karar vermiştir. Bu karardan, 
hiç kimse kurtulamaz. Ancak iti 
Var ki, bu kadar hizmetime muka
bil, meclisten bir şey rica edece
itm. Validemin çekeceği ceza, ba
na tatbik edilsin. 

Herkesin tüyleri ürpermişti. Der 
hal cezanın ref'i için bir galeyan 
bq göstermişti. Fakat Şamil, kor
ku!ç bir tavır alarak: 

- Sükiit .. Karan bozmak, müm
kün dellldir. Validemin cezaaım 
ben çekecetım ... Derhal fU asamı 
alın. Cezayı tatbik edin. Eler llti
lanı ve gev19klik gösterirseniz, Al
lah size lAnet etsin. 

Demişti. Şamilin bu emri o ka
dar kati kil ki, müritlw itaate mec 
buriyet hissetmişlerdi. 

Şamil, Ostilndeld elbiselerini çı
karmıı, çıplak aırtuu, müritlere aç-
blıftl.. 

lmamm emrine muhalefetten ve 
Allahın lAnetlne hedef olmaktan 
korkan müritler, uayı bütün kuv
\tetlerile Şamilin çıplak omuzlan
lla fndfrmiye başlamışlardı. Her 
lopa darbesi, derin ve kıpkızıl bir 
iz bırakıyor, halkın dehşet ve he
)ecanı arttıkça artıyordu. Bir çok
ları, ellerini yüzlerine kapayarak 
hıçkıra hıçkıra allıyorlar. Manza
l'aılın heybet ve ulviyeti karp
llnda kendilerini kaybedenler de, 
>'iikaek leS1e tekbir getlrlyorlar
dı. 

Şamıt, bu darl>elere 90nuna ka
dar tahammül edememişti. Omuz. 
~ kanlar fıfkırmıya batla· 
lıUf ve sonra bayıhvermiftl.. 
O zaman müritler Şaınllin 
1lzerlDe kapanmlflar.. Onun 
kaııJar içinde kalan çıplak 
~ün& öpe öpe baflaninn Uze.. 
tbıe kaldırmışlar.. Tekbirlerle e
~ l6türerek yatalına yatırmış
lardı. Böyle bir fa.::laya •bep ol· 
dUWan için de, Çeçen m11J'ahhu. 
lvam bir bamlede kamalar ve Ja-
"1arıa ~ 

ACI VE HAZIN BlR 
MiSAL DAHA 

Şamil, Çarın sarayında rehine 
bulunan oğlu Cemalettini, 

birkaç defa istemişti. Fakat Çar hü
kumeti, her defa Şamile teslim tek
lifinde bulunarak Cemalettini ia
de etmemişti. Oğlunun düşman sa
raylannda yaşamasını gurur ve 
tausubuna sığdıramıyan Şamil, 
bir gün kahraman oğlu Gazi Mo
hammedi çağırarak: 

- Birkaç gün sonra, klfirler1n 
bir yortusu vardır. Bu yortuda, El
zandaki kilisede iyin icra ederler' 
ve gece de orada sarayda balo ve
rerek sabaha kadar e~lenirler. Ya
nma, yirmi kişi al. Git. o gece sa
rayı bas. Kafirlerin prenseslerin
den bir kaçını kaçır. Buraya getir. 

Emrini vermişti... Gazi Moham
met, bu emri aynen tatbik etmişti. 
O gece, yirmi atlı ile birdenbire 
Lejanda kasabasına girmiş, on atlı
yı sarayın kapısında bırakarak di
ğer on kişi ile sarayın büyük salo
nuna dalmış.. dans edenlerin kor
ku ve dehsetleri arasında Prens 
Çocozenin kansını, Prens freklinfn 
kızlarını. kızlann mürebbiyesi olan 
bir İngiliz kadınını adamlanna o
muzlatmış .. Kapıda bekllyen atla
rın üzerine yükleterek bıçırmıştt. 

Bu hidise, bütün Rusyayı alt 
üst etmişti. Çar, prenseslerin iade
si için derhal Şamil ile müzake
reye girişmişti. Şamil, kendisine 
teklif edilen paralan tamamile red
dederek, şu kısa cevabı vermişti: 

- Oğlum Cemalettin! veriniz. 
Prenseslerlnizi alınız. 

r, n ay a a muva a-
kat etmişti. Cemalettin, bir gene
ralin refakatinde olarak glSnderil
miş, prenseslerle mübadele edil
mişti. 

Senelerdenberi Çarm sarayında 

yapyan Cemalettin, orada kendlll· 

ne yapılan telkinlerle, fena halde 

zehirlenmişti. Bir gün babasile ~ 
tururken: 

- Beyhude mücadele ediyorsu
nuz. Yüz elli milyon tebaa ve mil
yonlarca askere malik olan çarlılı 
nasıl maıf Ctp edebllirsiniz?. 

Demişti. Bu sözler, Şamili o ka
dar müteessir etmişti ki, derhal ol 
lunun idamını emretmişti. Fakat 
muhitindekiler, yalvanp yakara -
rak onu güçlükle bu kanlı hüküm
den vazgeçirmişler, Cemalettinin 
cezasını, hücra bir köyde ebediyen 
ikamete tahvil ettirebilmişlerdi. 
Cemalettin, bu köye sürgün edil
niftfl. Fakat bu hassas genç, uğra
clılı bu acı felAketin utırabına ta
hammül edemiyerek verem olmuf, 
o -.ız kö7de, kan kU1arak ölüp git
mifU. 

HOKOM VE 'rAKDIR 
ANCAK TANRININDIR. 
Kının mubuebeal, Rusya hilkd

metinin matldblyetl ile neticelen
mişti. Müttefik ordulann toplan 
(Sıvutopol) ihılertiıde zaferlerini 
ilin ederken Şamil de KafkU bat 
kumandanının ordusunu perlpu 
etmif. Tiflis tehrine kadar tebr
rflp etmişti. Ve artık, Şamilin yir
mi 19nedenberi bili fasıla dnmn 
eden mücahedesi hıtama erecek, 
Kafkuyanın ıstitlAli nan edtJecet.. 
ti. 

Fakat Rus diplomatları, Kmm 
istihklmlannda kaybettltlerl har
be mukabil (Parla IUlh konferan
aında) mühim bir zafer elde etmif. 
terdi. O da, Kafkasya meselell 1-
dL 

Konfe~ İnglllz murabhut, 
müzakere arasında Şamilin ve Kaf
kas hallrınm senelerdenberl clenm 
eden fmdli mücahedeıdlıl ileri IÜ· 
i'trek, Kafkuyanm mOstakil bir 
hük6met haline lfral edllmellnl 
"'Wep etmfttl. hbl ()anan1ı hOktl· 

' tlatmln manhhuı Ali Pqa, bu m9 

selenin Osmanlı hük\uneti tarafın
dan ehemmiyete alınacak bir kıy -
meti haiz olmadığından bahsede
rek, bu büyük davaya karşı kayıt
sızlık göstermişti. 

Ali Paşa gibi zeki ve büyük bir 
diplomatın bu hareketi, bir gaflet 
ve cehalet eseri değildi. Bilikis, bu 
mesele İstanbulda müzakere ve mü
nakaşa edilmiş ve böyle bir vazi
yet alınmıya karar verilmişti. 

- Niçin? 

Bu sualin cevabı, gayet basitti. 
Çünkü Şamil, artık tamamile şev
ket ve kudret sahibi bir hükümdar 
haline gelmişti. 40 bin piyade ve 
45 bin süvariden mürekkep bir or -
duya malik bulunuyordu. Osmanlı 
hükiimetl, ordusunun ihtiyacını 

Avrupadan tedarik ettiği halde Ş!l 
mil o yalçın kayalar üzerinde, ha -
riçten hiç bir şey almıyarak bu or
duyu idare ediyor, vücude getirdllf 
imalathanelerde toplar döktürü -
yor, cephane ihtiyacını bol bol te
min ederek günden güne kuvvet
leniyordu. Ve sonra, imzasının üs
tünde de fU kelimeler görülüyor
du: 

- Emtrülmümlnin ... 
İşte bu iki kelime, Osmanlı pa

dişah ve halifesine çok alır geli
yordu. 

Ve Şamili, Adeta rakip nazarile 
görüyordu. Onun için Ali Pap:ya 
emir verilmiş: 

- Şayet mükaleme meclisinde, 
Şamil hakkında bir gtina talep vu
ku bulursa, zinhar o meseleye ta
raftar görünme. 

Denilftlittl. İtte bu sebeledir ld, 
0$manlı mm:ahhaşı. lpgUiz...'»ıı 
rahhasının talebine yardım etme -
miş, Fransa imparatoru da Rusya
ya müzaheret göstermiş, böylece 
Kafkas istikllli meselesi, gilrültü
;ye lidivermifti. 

Frankocular Te
ruel Cephes1nde 
On iki Kilometre 

ilerlediler 
(Bap ı tnefdeJ) 

arruzlan pilakürtmüflerdir. Fran -
kistlerin bu cephede 12 kilomet?"e 
ilerledikleri bildirilmektedir. 

Çelıo.lo~ ile Barp. 
ltiilıiiıneti ~ miinae6et 

Burgos, 3 (A.A.) Burgos hükdme
tinin Prag ınümessW ile Çekoslovak 
ya Hariciye Nazın arasında bir nota 
teatisi yapılmıştır. Bu notalar muci
bince, Çekoslovakya, Franko h~
metlni fiilen tammakta ve ezcümle 

üçüncü devletler tarafından yapılm 

silah ihracatım bu sillhlann İspan
yada kullanılmamasını teminen sıkı 

bir nezaret albna alacatmı vldetmek 
tedir. Frankist mahfiller bu bnr u-
zerine Burgos hükdmetlnln biltf\n 
Balkan itilifı ve küçük ltlW devlet 

lerlyle resmi münasebetler tesis et
miş oldutunu kaydeylemektedirler. 

Zile, (TAN) - Çocuk Esirgeme 
Kununu fUbesl, bu d .. yıh içinde, 
4S yoksul çocula hergtbı lklfer kap 
ncak yemek, haftada iki defa da tat
lı vermiştir. Sekiz köy çocutuna ça
maşır, ayrıca yirmi bet 1lralık kitap, 
yatılı köy okullaruıdald fakir talebe
ye de teker ve çay daJıtmıpır. . 
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BiRİNCİ SAYFADAN MABAAT 

Hatay işi Yine Müphem A.?1e~ika. 
Turkıyeyı 

Safhada Bulunuyor Tanımak istiyor 
(JJaıı 1 tnefde) dlji malQmdur. En iyi vasıtası olan 

Garo tanfuıdan evvelee bildirilen 1 Ankerin ~nevreye vanr urmaz miit 
tedbirler, kumandan Kole tuafın - hif tezvıra~ bulunması kuvvetle 
du hemen tatbik e41lleeek ve bunla- muhtemeldir. • 
na tamamen tatbikini temin için ör Jandarma bydedılen Çerkesler 
ft idare illa edilecektir. Gene ba Antakya, 3 (A.A.) :--- ~adolu Ajan 
maksatla kayıt muameleleri evvel- smm hususi muhabiri bıldiriyor: 

i•ıı.- -~ıı .. _ .,,.,_ ıu te U Kolenln elli Çerkes jandarma kay 
ce uuı .,... en .... , ..... e utaVe D ç ~--- ili ttııc.a ··x-.- il kt-..., 
sUn daha tehir edilmiftir. UllUI tevess e •• o ..... ~ m~ _,.r, 

Ratayda alınan asken insıbat 
Milletler Cemiyeti komisyona se- Antakya, 2 (A.A.) _Anadolu A-

nel sekreteri Ankerin vuifesine ni- . h 1 uh biri bild"ri 
,_1.,.1_ Jan&ının usus m a ı yor: 

hayet veri~wa. Anker Berat Uze 0 .. ld .ıh. "b' b ·· d b ta un o ua .. gı ı ugun eza ı ve 
rbadea Cenevreye hareket etmipir. ask • k . · te · · · · b .. 

Antakya, 3 (A.A.) _ Anadolu A- en ıtaat asayışın mını ıçın u-
jansının hususi muhabiri bildiriyor: yük bir faa~yet göst~_rmekte ve her 
24 saat zarfında 111 hldiseler kayde- tarafta devrıyeler goze çarpmakta-

dilmiştir: Süveydiye köyü ikinci de- dır. 
fa olarak yajma edilmiştir. Dörta- Gece Türk mıntakası ve konsolos 
yakta büyük bir bahçe fU dakikada hanenin etrafında normalin tlstünde 
:yağın.. edilmektedir. Kıtaat çapulcu- mahafasa te4blrleri mahsils bir şe -
ları cürmü meşhut halinde yakala- kilde göze çarpllllf ve bu hal Türk
mak üzeredir. Ordu nahiyesine tlbi ler arasında yerli veya yersiz bazı 
Çandır'da bir çiftlik şakiler tarafın- tahmin ve endişelere meydan vcr-
dan yıkılmıştır. miftir. 

tl'ç stın evvel Dö~ayakta TtlTk Milletler Cemiyeti komisyonu "A-
ya:ulmak Jstiyenler avenesiyle bir - tayolu" gazetesinden dördüncü sayfa 
ilkte hUeum ettiii için tevkif edilen 11 frann7.ca olarak çıkmağa başladığı 
Yusuf Garip ve evvelki ıUn Zeytn- tarihten itibaren intişar eden nüsha 
niye Hristiyan köyflnde tepeden tır lardan üçer tane istemiştir. Bu talep 
nala kadar ıillhh olarak tutulan iki Türkler lehine kararlaşan tedbirlcı 
Ermeni Garo tarafından serbest bı· ilzerine komisyonlill lehte veya aleyh 
ralnlmıştll'. te bir faaliyete hazırlanmakta oldu-

Deleıe Gaıo bu Ermenileri kenefi- ğunu göstermektedir. ipin ucu fran
ıl tesllh ettiji için nkandahn önüne sızlma oldujuna göre bu faaliyetin 
seçmek üzere serbest bırakınq ve ba aleyhimizde olması kuvvetle muhte
hususta beyanatta bulunmaktan is- meldir· 
tinklf etmiştir. Diler taraftan sn. Kmkhanda iki Ermeni Bidil 
veydiye köytl clvannda yeniden silih Kırıkhan, 2 (A.A.) - Anadolu A-
tevziine başlattıtı musırran söylen- jansmın hususi muhabiri bildiri rror: 
mektedir. Kırıkhan Ermenileri arasında çıka:-ı 

Garonun mellnet ortalı bir ihtillf iki Ermeninin ölümüne se 
Cenevre yolunda bep olmuştur. 

Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu A- Bir pseteclnln garuklr 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: INr telpafı 
Milletle Cemiyeti komisyonunun Ga Antakya, 2 (A.A.) - Anadolu A-
ro tarafından aleyhimize tahrik edil jaıwmın hususi muhabiri blldiri:yor: 

Bugün buraya gelen Kronik pzet"1 -== 
silahlı bir Türk çetesinin Amukta bir ... At;;ı;;rr,~;1 ~:: ~:~~· ~::ı~~~~~~~ 

f silat alınamadığını Iskenderun habe 

(Başı 1 incide) 

sine bild~ektir. Ayrıca da bir etüd 
neşretmeyi düşiınmektedir. 

Profesör Ayrlend dün matbaamızı 
ziyarete gelmiştir. Tetkiklerde ne yol 
larda yüruyeceğini sorduk. Bize de
diki: 
"- Türkiye hakkında herkesin bil 

diği.ni bilirim. Malumatımın bir kıs 
mının yanlış olduğunun da farkında 
yım. Araştırmalarıma başlarken bü
tün bildiklerimi, duyduklarımı, işit
tiklerimi unutacağım. Tetkiklerimi 
hiç bir hazırlanmış ve yerleşmiş dü
şünceye bağlı olmadan yapacağım.., 

Harvard Universitesi hükiimet bil
gileri hakkında yeni bir fakülte kur 
muştur. Profesör Ayrlendin dersi bu 
fakültede verilecektir. 

Yunan Meclisi 
Dostluk Anlaş
masını TasdikEtti 

(Baıı 1 incide)) 

Yunanistanm da fikir ve temayülle
rini aksettiriyor. Türk - Yunan sami 
mi anlaşması iki milletin katl umi-

mextedır." 

Elefteron Vima munzam muahede 
nin 1"11ternasyonal matbuatta çok iyi 
karşılandığını hatırlattıktan ve Lö 
Tan gazetesinin neşriyatını naklettik 
ten sonra ~yle '7.lyor: 

"iki milletin Balkan Antantı çerçe 
vesi içindeki ittifakı diğer milletler 
tarafından da kayıtsız ve şartsız ola
rak kabul edilmekte ve Türk - Yu
nan munasebatına daha büyilk bir 
kuvvet ve parlaklık vermektedir." 

Katimerini de Türk - Yunan birlljl 
nin bugıın sanki bir halV~t oldulu
nu ve Balkan Antantı ile çerçevelen
mekle A vrupanın cenubu şarldsinde 
ciddi bir sulh kalesi teşkil eyledtlhıl 
y~tadır. 

Şehinşahını Ve : ri olarak yazıyor. Mal.um ol~uğu üze 
re Amukta bilikis Türk koylerl A-

M lS lT Kralını rap çeteleri tarafından baaılımftır. Devlet dairelerinin çalışma saatle-

Yeni Çahıma Saati 

Paria Elçimi• Fransız Hariciye rinde yapılacak değişiklik umumi bir Tebrik Etti Nazınnm yanında alaka uyandırmıştır. 
(Btlf' 1 hacide) 

kardeş memleketin tealisini öz 
candan dilerim. 

Bisa Şah Pehlevi 
Majeste Faruk ı. 

Mıall' Krah 
KAHiRE 

Hem§lrelerl Altes Prenses 
Hazretlerile biraderimiz Şe
hinşah Hazretlerinin oğlu Altes 
İran Veliahdi Hazretlerinin nl
şanlandıklan mesut habererini 
öğrenmekle bahtiyar oldum. 

Şarkın iki mühim devletinin 
tAcidarlafı arasında bu suretle 
sıhriyet teessüsünü Şark ileml 
için yeni bir ikbal mukadde
mesi addederim. 

Bu hayırlı münasebetle teb
riklerimin ve saadet temennilerl
min takdimini samlml hürmet
lerimin beJamna ve memleket
lerlmiz aruında çözülmez kar
deşlik rabıtalannm teyidine ve
sile ittihaz ederim. 

ATATÖBK 
Kemal Atatiirk 
Ctlmlıurreisi 

ANKARA 
Kız bnfepm Fevziye ile Al

tes İran Veliahdi Hazretlerinin 
nlpnlanmalan münasbetile va
ki olan bltufkir tebriklerinize 
fevkallile mütehuıiis olarak ha
ruet11 ~ederim. 
Şark milletlerini birlbirlerine 

batlıJan Jwodetlilin dalma da
ha zl7ade kuvvet buldutunu 
ıörmek hususundaki temenni
lerinize bütün kalbimle iftirak 
eyler ve vesileden lf!Yinçle isti· 
fade ederek samimi doatlutu
mun lfadaile birlikte p.hsuıı
mı saadeti ve 1evgill milletime 
mesut bir tekilde' ballı kahra
man Tfırk milletln1n iyilill hu
IUSunclaki hararet1l dileklerimi 

Paris, 3 (A.A) - Havas Ajansı teb Yazın dairelerin 14 de tatil edll-
liğ ediyor: mesi, şehre civar olan gatino ve pliJ 

Hariciye Nazın, dün öğleden son- sahipleri tarafından iyi karşılanmış 
ra B. Suad Davaz'ı kabul etmiştir. tır. Banliyö hatlarında çalıpn nakil 
Türkiye Büyük Elçisi İskenderun vasıtaları da tarifelerinde değiŞiklik 
Sancağında sık sık vukua gelen ve yapmak üzere hazırlıklara başlamı§
Türkler taraflndan da kanşılan hldi- lardlr. 
seler hakkında nazınn yeniden naza Bunlardan başka büyük satış mala 
n dikkatini celbe gelmiş idi. B. Bo- zaları da bu vaziyetten memnuniyet 
ne, bugün tekrar sefiri kabul. ede- göstermektedirler. Diğer taraftan, ka 
cek ve kendisiyle birlikte nazıkleş- zançlannm en mühim kısmını ölfe 
mek tehlikesini uzecfen vaziyeti, bu yemeklerinde temin eden lokanta 1& 

vaziyetin Türlt matbuat ve mahafi- lip1eri ise çok memnun olmamışlar
linde tevlit etmiş olduğu aksülamel- dır. Daireler 14 de tatil olunca her
ler sebebiyle, ariz ve amile tetkik e- kes yemegini evinde yiyecejl için lo 
decektir. kantalarm işi azalacaktır. 

oan akşam sefirin de beyan ettlti .. 

"T9Çlaile mmr, bu görtışn.leri ••· '•••••••••••••• 
sında ild memleket arasında mevcut 
olan dostluk münasebetleri sebebiy 
le pek samimi uzlaşma ve anlaşma ar 
susu izhar etmiı ve bu arzusun• blr 
kaç aydanberi laanrlanmakta olan 
Fransa - Türkiye misakını da hnsa • 
lamak üzere &ntlmtbdeld eyUll ayuı 
da Ankaraya yapacaiı resmi ziyaret
le ba m8nasebetleri tevsik etmek te
mennisinde ltulunmuştur. 

Yttklek komiserin sizleri 

Antakya, 3 (A.A.) - Yüklek komi 
ser Havas Ajansının muhabirine be
ranatta bulunarak demi$tir ki: 

- Rivil makamlar aalahiyetl!rlro 
bu sabah askeri makamlara devret
miflerdir. Şimdiki de1eJıe Garonun 
yerine binbqı Kole tayin edilmlftlr. 
Bu zat idart lflerle ora kumandan 
lı~nı ayni zamanda tffvir edecektir 
.. bnr, 7'dmek ............... , 

Tllrklerle Pramslu ...... ifblrll 
il tembal ve Mltla _..derin laak
lanm lftbente kallnmalarma ha • 
Un ..u-ı •--andaki anusu -
·- netleealdlr. 

SaUJılyettar mabfeller, bu kara -
nn -mahaJJI bldlselerin ualmasına 

t"Blmen- Tl'rk hükdmetlne taraftar
lannı:ı hb:nayesl hususunda her tilr-

Kullanılan he191eyln 
ömrü kasalar! 

De fırçalanan heyu, parlak •e 
lemis difler mü1tema 

Sabah, öğle ve akıam 

teyit eylerim. 
Knl POUK 1fl temlnab vermekte ve Tark-Fnn-

her yemekten sonra 
cJiılerinizi ftrçalayınm 

._ ... ._ _ ___ ... ___ _.. 111 matını takviye eylemekte oldu-

iunu beyan etmektedirler. 
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İstanbul Sıhhi Miiesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

ve 

C 1NS1 

Ekmek 
Francala 

Sade yağı 

Vejetalin 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Süt 
Kase yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Mutfak yumurtası 
Günlük yumurta 

Miktan Muhammen kıymeti 
Azı Çoğu Kr. Sn. 

791000 
22800 

27700 

5000 

100800 
53000 
23800 
53000 

203900 
61500 
12000 

320400 
140000 

963500 10 
31000 14 50 

37400 98 

8000 52 

120500 40 
75000 47 
31800 47 
63600 35 

239700 11 
91800 5 
16000 17 

415500 1 50 
205000 4 

M. Garanti 
Lira K. 

7563 37 

2748 90 

312 

9049 20 

2525 77 

1082 44 

• 

Şartname Şekli 

bedeli 
EKSILTMENIN 

Tarihi 

504 Kapalı 10-6-938 Cuma saat 15 

184 Kapalı 10-6-938 Cuma saat 15,30 

Açık 10-6-938 Cuma saat 16 

603 Kapalı 15-6-938 Çarşamba saat 15 

169 Kapalı 15·6-938 Çarşamba saat 15,30 

Kapalı 17-6-938 Cuma saat 15 

Kuru kayısı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya 
Nohut 

2100 
9900 

25000 
23050 
50300 
45000 

3175=----__,,..50-=----------------~~~~~~~~~--------~------~ 

Pirinç 
Pirinç 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru üzüm 
Kuru üzüm 
Barbunya 
Barbunya 
Soğan 

Patates 
Patates 
Bulgur 

Zeytin yağı 
Zeytin 
Zeytin 
Sabun 
Yeşil sabun 

Tereyağı 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Makarna 
Makarna unlu 
Şehriye 

Şehriye unlu 
Un 
Kuskus 

Pirine 11n11 

"Akliye" '" 

"Akliye" 

"Akliye" 

"Akliye" 

"Akliye" 

"Akliye• , 

"Akliye" 

1600 
1250 

15000 
3150 
7500 
2100 

15000 
34300 
38400 
40000 
45100 

17950 
6100 
5000 

22300 
10350 

4550 

7300 
3700 

64750 
4000 

7800 
25000 
2650 

15000 
23570 
1300 

12550 14 
30000 11 50 
28850 10 
66100 22 
55000 20 

2000 11 
1650 11 

25000 10 
4425 20 

10000 15 
3000 10 50 

20000 9 
45900 5 
52500 7 
55000 6 
55200 12 50 

23300 55 
7675 26 
7500 21 

28750 35 
15700 21 

7000 115 

10575 45 
4900 70 

82700 27 
6500 30 

10400 25 
30000 20 
3800 25 

20000 20 
30775 15 
2000 25 

6000 20 

Prasa 21700 5 
6 
7 

Lahna 17500 
Bakla 7450 10000 
Ispanak 23650 31400 
Barbunya 4300 6300 
Ayşekadın fasulya 38150 49200 
Çalı 4300 6300 
Bamy4 2875 4280 
Sırılı: domates 3500 4550 
Yer domates 17050 23160 
Sakız kabağı 18150 25700 
Patlıcan 62350 79700 
Semizotu 3900 5775 -Enginar aded 5300 8600 

Iyi su damacana 2500 3500 

Kesilmiş odun 2215 2790 
Kesilmemiş odun 1150 1450 
Mangal kömürü 39500 50000 

6 50 
13 50 
12 
11 
20 

8 
7 50 
8 

15 
4 
7 

65 

330çekisi 

250 " 
4 50 

Kok kömürü 2825 3525 1850 tonu 

4338 23 290 Kapalı 17-6-938 Cuma saat 15,30 

2230 88 149 Kapalı 22-6-938 Çarşamba · saat 15 

603 76 Kapalı 22-6-938 Çarşamba saat 15,30 

614 19 Kapalı 22-6-938 Çarşamba saat 16 

1820 93 Kapalı 24-6-938 Cuma saat 15 

1489 96 Kapalı 24-6-938 Cuma saat 15,30 

2259 35 150 Kapalı 29-6-938 Çarşamba saat 15 

170 63 Açıik 29-6-938 Çarşamba saat 15,30 

1131 15 Kapalı 1-7-938 Cuma saat 15 

7070 63 472 Kapalı 1-7-938 Cuma saat 15,30 Kıriple kömürü 1500 1875 1550 ,, 
--=---=-------~~~------------_:________________ ---------------~--~--------~--~------...;_--~---------

Benzin 19500 25500 19 
Petrol 4000 6000 17 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 

27000 36500 5 50 
7000 9500 2 50 
9500 13000 3 50 

• 2000 3000 4 50 

439 88 Kapalı 6-7-938 Çarşamba saat 15 

212 64 Açık 6-7-938 Çarşamba saat 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı ihtiyaçları olbabdaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve Içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şekli, gün ve saatleri, tahmini 1 fiat ve muvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını komisyona ver

meleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması lazımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedelle ve diğerleri parasız olarak Komisyondan alınabilir ve nümuneler her zaman 

görülebilir. 
5 - Istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tamam ihtiyacı için teklifte bulunabilir. 
6 - lstekUlerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektup

larını kapalı zarflarının içerisine koymaları lazımdır. (3027) 

,. • ihtira llCinı •• , 
"lştial mekanizmalarına mah

sus emniyet tertibatı" hakkında 
1-7-1929 tarihinde tescil edilen 
1142 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzere a
hare devrüferağ veya icar edile 
ceğinden talip olnnların Galata
da, lktısat hanında, Robert Fer
riye müracaatları ilan olunur. 

Istanbul ikinci mas Memurluğun 
dan: Müflis Osman Paşa zade Abdül
kadirin tasfiye muamelesi bijerek 
mahkemece iflasın kapanmasına 26-
5-938 tarihinde karar verilmiş oldu
ğu ilan olunur. (8213) 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu §ekle girerse 

BRIY ANTIN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

M. M. Vekaletinden: 
Milli Müdafaa Vekaleti İnşaat Şubesine Kalörüer ve Sıhhi tesisat işle

rinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra •iki seneden evvel ay
rılmamak şartıyle ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı vesaikle Ankarada Vekalet İnşaat Şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile talep edeceği ücret miktarını da bildir
mek iizere müracaatlan. 

a - Kendisinin ve evli ise ailesinin nüfus teikeresi asıl veya tasdikli 
sureti. 

b - A!'lkerlik.vesikası 

c - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
d - Tam teşekküllü Heyeti Sıhhiye raporu. 
e - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden alDUJ olduğu vesaik. "4

11 
"3320,. 

Sahibi ve umumi nepiyab idare eden: AJunet Emin YALMAN 

Gazetecilik ve Neorfyat Tllrk Llmltet Şirketi. Buıldığı yer TAN Matba9111 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

. . · h bedelli Muhtelü ıstnsyonlarda bulunan 110 lıra 50 kuruş mu ammen 
ceman 452 kalem eşya açık artırma ile satılacaktır. 

Açık artırm::ı 10-6-938 tarihli cuma günü saat 15 te Haydarpaşad• 
işletme komisyonunda yapılııcaktır. 

İsteklilerin P.,5 liralık muvakkat teminat okçelerHe mezkür tarihte ko-

misyona müracaı:tlnrı lazımd~_r. . . . .. .. . . . 45 Eşya cuma ve pazartesi gun1erı ışletmıye murac~atla gorulebılır.30 ..... 
15 Mayıs 938 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Ada· 

pazarı arasında gezinti trenleri seyrisefere başlamıştır. Gezinti trenlerine 

Köprü gişesi ile Haydarpaşa ve Izmi t istasyonlarından katarların hare

ket gününden bir gün evveline kadar ı;:ıet satılacağını ve trenin hareket 

günü bilet satışının yapılmıyacağmı sayın halka bir kere daha bildiririz. 
(3257) 

••• Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 8 grup mal· 

zeme ve eşya her grup ayrı ayrı iha le edilmek üzere hizalarında yazılı 
tarihlerde açık eksiltme usulile sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat terni· 

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gi.ınü saatine kil" 

dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnunıeleı 1<omisyon dan parasız olarak dıığıt ılmaktad•r. 
1 - 4300 adet 100 ve 120 kilometrelik sür'at kontrol saat bandı mu· 

hammen bedeli 2365 lira muvakkrıt teminatı 177 lira 38 kuruş olup açık 
eksiltmesi 20-6-1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - 78CO kilo (100 adet) 5 X 2000 X 1000 m/m lik demir levha mu· 

hammen bedeli 1053 lira ve mu vak kat teminatı 78 lira 9~ kuruş olup 

açık eksiltme 20-6-1938 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - 25 adet iki ve üç gözlü demir den bilet dolabı muhammen · bedeli 

2325 lira ve muvakkat teminatı 174 lira 38 kuruş olup açık eksiltmesi 

22-6--1938 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

4 - 6646 metre sinek teli ile 200 metre pirinç kafes teli muhammen 

bedeli 4026 lira 76 kuruş ve muvakkat teminatı 302 lira 1 kuruş olup 

açık eksi1tmesi 22-6-1938 çarşamb .. günü saat on buçukta yapılacak_tır· 

5 - 600 adet marangoz keseri ile 500 adet odun baltası muhammen 
bedeli 895 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 13 kuruş olup açık eksilt· 
mesi 22-6-1938 çarşamba günü sa at on buçukta yapılacaktır. 

6 - 200 adet tavan fırçası ile 500 adet takoz badana fırçası muham • 

men bedeli 975 lira ve muvakkat teminatı 73 lira 13 kuruş olup açık ek· 
siltmesi 24-6-1938 Cuma günü saat on buçukta yapılacaktır. 

7 - 1000 adet ahşap kar ve hububat küreği muhammen bedeli 1300 li· 
ra ve muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruş olup açık eksiltme 24--6--
1938 Cuma günü snat 10,30 da yapılacaktır. 

8 - 28t> adet 50 kiloluk dökme demirden dirhem muhammen bedeli 

4200 lira ve muvakkat teminatı 315lira olup açık eksiltmesi 24-6--1938 

cuma günü saat 10,30 da yapılacaktır. (3249) 

Adanada Su işleri 6 ncı Şube Mühendisliğinden: 
1 - Eksiltmıye konulan iş: Adanada elektrik fabrikası civarındaki ar 

sa 'Üzerinde yapılacak işletme binası ile teferruatından buluna~ garaj 
ve depoitapa ı zr.rf usulile eksiltmjyc konulmuştur. 

2 - İşbu üç binanın keşif bedeli mecmuu 29246 lira 28 kur~tur. 

3 - Eksiltme 938 senesi haziranının 17 inci cuma günü saat 15 te 
Adana su i~leri 6 ıncı şube mühendisliği binasında toplanacak ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakknt teminat verme1c 
ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz etmek ve 20000 li· 
ralık bina inşaatı yaptığını natık Nafıa Vekaleti yapı işleri müteahhitl.ilt 
vesikasını göstermek meşruttur. 

5 - İstekliler bu işe ait ekesiltme şartnamesi, mukavele projesi, na· 
fıa işleri genel şartnamesi hususi ve fenni şartnameleri keşif cetveli ve 
projeleri 150 kuruş bedel mukabilinde su işleri 6 ncı şube mühendisliğin· 
den alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukardaki 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderi1ecek mektupların 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış taraftan ayrıca kapatılmış bulunması 

lazımdır. 

7 - İstekli1crin teklif mektuplarına yukarda gösterilen proje ve te
ferruatının pullu ve hnzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzilat rnik· 
tarının yazı ve rakam ile ayTı ayrı göstermeleri mecburi olduğundan bU 
şeraiti haiz olmıyan teklif mektupları kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(3221) 

----------------------~ 

BOYALARI JUVANTIN 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara gayet tabii surette is· 

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev· 

safı haiz saç boyaları arasında bi· 

rinci gelmittir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahrit etmeden istenilen renkte bo 

• yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU IST AN BUL 
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BAYANLAR 1 Güvendi~tnlz güzel teninizi ve sehha r 
dudaklarınızı eynen 

sıhhat ve gUzelll~inlz 
muh afaza etmeniz. 

icabıdır. Bunun için 

COTV RUJU COTV PUDRASI ve 

kullanarak bu nazik vazifeyi bihakkın 

COTY PARFÖMÜ 

ifa edeceksin iz 

COTY. 
MEŞHUR FRANSIZ MARKAS1 

A VCILARA MOJDE: 
BARUT FiATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 ta rihinden it ibaren tatbil< edilmeli üzere k'ara ve av ba· 
rutu satı§ fiatlarında aıağıda yazdı t enzilat yapllmııtır. 

Ka ra av barutları inhisarlar bayileri tar6fınd6 n memlelletin lier tara
fındd aıağıdaki f ia tla rda safllacaktır. 

Birinci nevi av barutu 

" " " " ikinci ,, " 
" " ,, " 
" " 

,, ,, 

500 
250 
500 
250 
100 

gramlık kutu içinde 
,, 

" 
,, 

" " " ,, 
" ,, ,, ,, 

Emniy,et Sandığmdan~=-~-= 
18 Haziran 933 Tarihine Kadar 
Emlak mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremeyenlere gös

terilen kolaylıklardan istüade etmek müddeti sona ermektedir. 
Birikmiş borçlarını az faiz ve uzun vade ile ödemek imkanından mah 

rum kalmamak ve bu suretle temin atlarının satılmasına meydan ver -
memek için en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar Sandığa müracaatları, 
aksi takdirde gayrimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat banıt:~sı kanunu mu?i 
hince Sandığa verilen hakka dayanarak ayrıca icraya muracaat etmeksı
zin Sandığımızca satılığa çıkarılacağı ilan olunur. (3258) 

Askeri Mekteplere Maaşh 
•• v 

Ogretmen Aranıyor 

Es.ki fiat 

115 
60 
95 
50 
22.50 

Yeni fiat 

110 
55 
90 
45 
18 

kurut 
,, 
,, 

" 
" 

Motorlu Vasıtalar 
Adnan Halet Tqpmar 

Otomobil kullananlara ve şoförle
ra, motör işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitaptır. Kitapçılardan arayınız. 

Tevzi yerleri: İstanbul Kanaat, İk
bal, Ilaşet ve Erich Kalis, Ankarada 

Akba kitapevleri. 

ZA YI - Edirne Erkek lisesinden 

1929-30 senesinde almış olduğum 

orta askerlik ehliyetnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığım ilan ederim. 

Beyazıtta Soğanağa mahallesi Dal 
taban yokuşu No. 3 M. Kamil Kipin 

L iS EL ER A L IM SATIM KO Mi SYO NUN DAN: 
Cinsi Miktarı kilo Beher kilo İlk teminah 

Tahmin B. Lira Kr. 
Kuruş 

Ekmek 420,000 10 3150 00 

47 Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

61,000 
61,500 
20,500 
23,250 

40 4802 13 
47 
35 

Sadeyağ 37,500 100 2812 50 

Toz şeker 72,000 
Kesme şeker 19,750 

28 
30 

11956 38 

38 kalem yaş sebze 274,700 kilo 
399,800 adet 31927 

58,300 demet 

L.2394 

Tüvanen M. Kömürü 2,070 ton 1100 
Kriple 100 ton 1500 1867 13 
Türk Antrasiti 25 ton 2500 

Pirinç 4 7 ,500 24 855 00 

Beyaz peynir 
Kaşer ,, 

Yumurta 

17,700 45 
8,950 70 

370,000 adet 1,5 

Nohut 7,850 14 
K . Çalı fasulye 23,500 17 
K. Barbunya F. 11,000 1-0 
Yeşil Mercimek 5,000 17 
Kırmızı ,, 3,000 12 

31,000 15 
3,200 20 

10,800 25 
2,250 25 

11067 25 

416 25 

555 30 

719 81 

1,500 21 1 
3,650 20 • 

Eksiltmenin yapı
lacağı gün ve saat 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 14,30 da 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 14.45 de 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 15 de 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 15.15 de 

53 6/6/1938 Pa
zartesi saat 11 de 

7/6/1938 Salı 
saat 16.30 da 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 15.30 'da 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 15.45 de 

6/6/938 Pazartesi 
saat 10.30 da 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 16 da 

6/6/938 Pazartesi 
saat 10.15 de 

Eksiltmenin 
şekli 

Kapalı zari 

" 

" " 

" " 

• 
" 

,, 

.. 
,. 

.. u 

" .. 

-
" " 

" 

Şartname 

bedeli 
Kuruş 

210 

355 

188 

130 

160 

~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Silivri yoğurdu 34,500 17 

49,000 
13,000 

13,750 

4,650 

12 
5 

50 

110 

459 88 

489 76 

515 63 

383 63 

7/6/938 Salı saat 
10.30 da 

7/6/938 Salı 
saat 10.45 de 

7 /6/938 Salı 
saat 11 de 

7/6/938 Salı sa
at 11.45 de 

" 
~~~~~~--~--~~-----,, u 

" n 

,. ,, 

Komisyonumuza bağlı yatıh liselerin Mayıs 939 .sonuna kadar ihtiyaçları olan yiyecek ve yakacak-
ları eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. • 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 2490 sayılı Artırma _ Eksilt
me kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını yukarıda yanlarında gösterilen belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermelerı. 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve şartnameler Liseler :Alım, Satım Ko-
misyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (2916) 

llTA'NIU&., 1t1.iil• • 
TDoıe l 111•rd•tt• 12 No. ıu. 

,lllllu•mıı• ıly•••• edlıılı ver • 
IS Ho.111 terllemlıl l•t•ylnlL 
P:lyattar11n11da lılJOk tnılllt. 

1 
lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktan Cinsi Tahmin 
metre Bedeli 

Lira Kr. 
İlk Teminat 

Lira Kr. 

,7000 Çamaşırlık ve astarlık bez 2800.00 210.00 
1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 7.000 

metre çamaşırlık ve astarlık bez komisyonumuzda mevcut evsafına göre 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 haziran 938 cuma günü saat 15 te İstanbul Gedik
paşadaki Jandarma satınalma komisyonun binasında yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsafı her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak 

ve ilk teminat mektuplarile komisyona gelmeleri. <3071) 
1 - Kırıkkale askeri sanat lise3ine riyaziye, Erzincan askeri orta 

okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden; kültür öğretmeni olanlann veya öğretmenliğe 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözö
nüne alınmak şartile 30 :40 lira asli maaş. 

1 BEYOGLU YAKIFLAR DIREKTORLOGÖ ILANLARI 1 
-----~--~--------Ki R AL l K EMLAK 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle. 
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise için, 

üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis m~ktebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 
Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öğ

retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname alınış olmak.) 

B) Yaşı 45.ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul et

miş olmak. 
4 - Yukarda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanların 

dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus "tezkeresi 
sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Üçüncii maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak . sonradan 
istenecektir. (879) (3082) 

Piyango Genel Dire ktörlüğünden : 
Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere (Yüz) lira ücret-

le imtihanla iki memur alınacaktır. 
BU MEMURLARIN: 
1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması; 
2 - Yaşlarının azami otuz beşi mütecaviz olmaması, 
3 - Hüsnühal sahibi olması, 
4 - Bir hastalıkla malul bulunmaması, 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lazımdır. 

Yukarıda yazılı şeraite uygun oldu.klan, şahadetname ve tasdikname-
1erle tevsik edecek taliplerin 9 Haziran 938 günü akşamına kadar lstan
bulda Bahçekapıda Piyango Genel direktörlüğü Muamelat servisine mü
racaatta bulunmaları .. (3197) 

Mahallesi 
Tophane Ekmekçibaşı 
Galata Yenicami 
Büyükdere 
Beşiktaş Yenimahalle 
Galata Yenicami 
Beyoğlu Kuloğlu 

Nişantaş Muradiye 
Kasımpaşa Emincami 
Şişli Feriköy ikinci kısım 
Pangaltı Feriköy 
Beyoğlu Hüseyinağa 

,, 
il 

,, u 

Ortaköy 

" 
Beyoğlu Katip Must~ Çelebi 

Sokağı 

Boğazkesen 

Mehmet Ali Paşa han üst kat 
Çayır başı 

Ihlamur Caddesi 
Mehmet Ali Paşa· han alt kat 
Ağahamam 3 üncü Vakıf Han 9 uncu daire 
Galip Dede 
Samancı 
Kağıthane Caddesi 
Ayazma ve Akasya 
Arabacı · 
Misk 

" Büyük Ayazma 
Taşçı 

Büyük Parmakkapı 

,, ,, ;, ,, Telgraf 
,, Hüseyinağa Yenişehiı 

Tophane Ekmekçibaşı Boğazkesen 

Sütlüce Mahmutağa Karaağaç 

Galata Ynicami hela cihetindeki ikl odadan kapı cihetindeki oda 
,. ,. han dahili 

Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe 
,, '' ,, ,, ,, .. 

Galata Şahkulu 
Beşiktaş Sinan Pş. 

Tramvay Caddesi 
Kulekapı 

Vapur iskelesi 

No. su 
128, 126 

53 
15 

16, 14 
39 

35, 41 
45 

12/62 
41/14 

14 
7 

3/84 
6 

20 

15, 19 
5 

132 
22 

21 
195/203 
199/207 
197/205 

193 
24 

Cinsi 

Dükkan 
Oda 
Dükkan 
Ev 

Aylık kirası 

Lira Kr. 
21 00 
10 00 

Oda 
Daire 
Dükkan 

,, 

04 
25 
05 
25 
03 
03 

İki odalı dükkan 1/4 hisse 03 
Ev 02 
Ev 
Dükkan 
Dükkan 

,, 

" 

• 

Katip Mustafa Çelebi Mü-

20 
25 
25 
02 
09 

ezzin odası 03 
Ev 22 
Ev 07 
Dükkan 05 
Ev 

Dükkan 
,, 
,, 
,, 

Karakol mahalli 
Apartıman 4 üncü kat 
Baraka. Çatal kaşık fabri
kasının deniz tarafından 
bitişik. 

07 
03 
27 
05 
08 
06 
08 
14 

02 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
75 
00 

00 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31/5/939 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. •w•• 
İhalesi 13/6/938 Pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat şubesine gelmeleri. (3317) 

SALİH NECATi'nin KES Ki N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lilc ve 10 luk 
kutulan vardır. 
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i\vrupada Blrlnclllğl 
Diplomalarla Musaddali 
Alemıümul Marka 

MEYVA ÖZÜ 
lıtahs1Zllk • Haıımsızllk • Şitkin-.. 
lik • Ektilik • Bulan+. -Gaz -Sancı -

Mide Bozukluğu - Dil Pasltğı - Bar-

sak Ataleti • inkıbaz • Sardık • 

Safı a -Karaciğer - Sllontı -Sinir. 

Horlamak 

~~ bütün mide ve b~ rahatsızlıklanna mutlaka 

HASAN MEYV A öztt immal ediliiz. Mide için 

her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yanm bardak 

su içinde ve barsak hastalıklarında her sabah veya 

gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bar

dü: su içinde kôpürteret içmelidir. HASAN MEY

VA ÖZ'O meyvalardan ve meyvalann özlerinden ya

pılmış bir harikai sanattır .Anupa ve bilhaua İngiliz 

meyva tozlanndan daha 'Yiiksek olduğu katiyetle sa

bittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş 

misli daha ucuzdur. HASAN MEYV A ÖZÜ yal

nız bir türlü olup fekersizdir. Ve çOk köpür~ 

25 • 4o • "6o • loo liuruıtur. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

. 

Nezle 
BaŞağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz. 

Bu ilk tehRke alametlerini görür görmez 
derhal 

TAN 

H 

-----ALLO! ALLO! ----1 .. 
Mecburi Tenzilath Satış 
En IOD moda pijama, gömlek, kravat, çorap, 

erkek takmlan vesaire ..• 

OLIMPIY AD SPOR MAGAZASI 
" lstaJıbul, Bahçekapı, Anadolu hanı kartıımda No. · 15 • 

BEBEK ' BAHÇESI " 
D~niıle öpÜ!JeD bahçe, tabiatin üzene bezene yarattığı bahçe, gam ve 

11-... ....--... ~ 

Geliniz bu ıüıel bahçenin doyulmaz siizellikleri arasında neşenizi 

tazeleyiniz. Hergün saat 16 dan gece yarısına kadar memleketimizin en 

yüksek ı;an'atkirlan tarafından artistik CAZ ve DANS. 

••----• Çok temiz ve lüks servis, fiyatlar mutedildir. ____ .. 

Kadıköyünden Taşdelene: _

1 Her pazar sabq.hı 7,30 dan 9 a kadar OTOBÜS SERVİSLERİ vardır. 
Müracaat yeri: Kadıköy, itfaiye karşısında kamyon durak yerinde 1 No 
1ı dükkandır. Biletleri bir gün evvelinden alabilirsiniz. Telefon: 60265 

Gidip gelme 70 kuruştur. 

' 

4 - 6 - 938 

N 
GAZOZ ÖZÜ 

LiMON - PORTAKAL - ÇiLEK .. 

MANDALINA - AGAÇ ÇILEGI -

ANANAS - FRENK ÜZÜMÜ - Si· 

NALKO - ŞEFTALi - MUZ· KA· 

YISl-ARMUD 

nevilerinden olup şekerlidir. Ve meyvalann özlerin

den yapılmıştır. HASAN MEYVA ÖZÜ'nun bütün 

evsafına malik olmakla beraber mide ve barsak ra

hatsızlıklarına çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli 

olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve 

kolaylığı ve ucuzluğu sebebilc kullanılır. İngiliz ve 

İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve ontardan 

daha yüksek evsafa maliktir. 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin 

eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler 

yerine mutlaka HASAN GAZOZ ÖZÜ içiniz. 

Şişesi kavanoz halinde 

25 • 4o • 60 • 1 oo kuruıtur. 

Boğaziçinin Bayramı 
Boğaziçini cennete çeviren yaz mevsiminin başlaması şerefine 

büyük fedakarlıkları göze alan 

ÇUBUKLU GAZiNOSU 
Senenin en zengin açılış "GAI,A,~ sını hazırlamıştır, 

5 Haziran pazar günü 
Boğazın en zengin korusunda 
yapılacak olan b\1 galaya mem· 
leketin en giizel sesli san'atkarı 

BAYAN 

SAELYE 
de iştirak edecektir. Bu yıl bin
lerce lira sarfile Boğazın en 
lüks müessesesi haline sokulan 
Çubuklu gazinosunda Pazar gü
nü Türkiyenin en maruf san'at
karlarından mllteşekkil muaz
zam bir: 

SAZ HEYETi 

' 

Köy Sandık Makbuzları 
lstanbul Villyeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz baıı
tınlmıttır. Elli çift varaklı, tel 
dildşli ' bir cildi 25 kuruştur. 
Tafl'aya postaparası ile (30) ku
ru,tur. 

Aile saadeti: sıhhatle kaimdir. Sağhk en büyük zenginliktir. 
Almak ıa11mdır. 

NEVROZIN sofuk algınlığının fena 8kıbetler doğurmasına mani olmakla 
beraber bütün iztırablan da dindirir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız, ve NeVTozin yerine batb bir 
marka wrirlene tiddetle reddediniz. 

• AN Matba~11nda ıahlmaktadır . 

AD EM 1 1 K T 1 DA R· 
ve BEL GEVŞEK L 1G1 N.E KAR Ş 1 

MOB i N 
Tabletleri her eczane4'e arayuııs. CPoeta kutusu 1255 Bormobin) Fosfarsol; Kan Kuvvet işteha Şurubudur 

1 

(FOSF ARSOL) muhterem doktorlarımız tarafından büyük kıymet ve ehemmiyet verip be-
•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ğenilen ve yüz binlerce vatandq tarafından itimad ve memnuniyetle kullanılan ve azami bir 

fl~O::B:O~Zercm~are~ki§iası!nabido~:ı..~~'-abınız.adt.e~kul-~. ,, H~t~'s~ZLLll~ ı' hafta iç.inde kan, kuvvet, itteha temin eden en birinci hayat eksiridir. uuı. .U · Srhhatin en büyük devlet olduğunu takdir eden her insan mevsim değİfmelerinde behemehal 

---0~ MİDE 
Ekılllli, ŞlıklnlllC ve Yanmalarını 

giderir. Ağu.daki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsak1arı alıŞtırmaz. İş 
tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksif edilıni§ bir tuz olmakla mÜ§8· 
blh isimlileri ve taklitleri ısrarla reddediniz. 

j (FOSFARSOL) küllanır. 

Kan çıbanlan ve parmaklarının 
arumda.ki katmtılar iç.in 

Dolama, meme iltihabı ve çat- v • 
la.klrklar, flegmonlar, yanıklar, 1 
trat yaralan, ergenlikler, ve kol 
tuk altr çıbanlan için 

V 1 R O Z A kullanınız 

ROZA r"'~"~.! 
En ça.buli ve en emin bir surette TEDAVi EDER 


