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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah. 
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

TAN Matbaası 

.. 

Ölçüleri· ve Ankaraya Uğurlandı 
=--o-

~hmet Emin YALMAN 

"Yavuz,, un yeni alay sancağı, gemiye götürülüyor ~~~~iıııiııooı!!i~ 

SILIVRIDEKI MERASiM Kamutay Bütçe Encümeni, 
bütçe hakkındaki tetkik

lerini bitirdi ve Kamutayın 

umumi heyetine gelir tarafı 

250,049,000 ve maaraf tarafı 
249,954,020 liralık bir bütçe ar· 
zetti. 

Her sene gördüğümüz dikkate de
ğer bir hadise, bu yıl da belirmiştir: 
Bütçe encümeni hükumetin bütçesi
ni budamamıştır. Muhtelif mühim 
ihtiyaçlar üzerinde durmuş ve ken
di tarafından hükumetin rızasile 

bütçenin muhtelif hanelerine 1 mil
yon 726,742 liralık ilaveler yapmış
tır. 

Bütçe encümeninin gelir kaynak
lan hakkında nikbin olması haksız 
değildir. lktısadi bünyemizdeki iyiye 
doğru hareketler neticesinde hazine 
ıelirl seneden seneye gittikçe yük
sek bir nispette artmaktadır. 1937 

Celal Bayar, Sirkeci istasyonunda karfılıyanlarla beraber 

BaŞ\·ekilimiz B. Celal Ba arla Ha- Paktına ~k~.Ian 

saat 7,30 da Sernplon ekspresi ile Bel site talebesi tarafından Bayan Baya-
1938 sene i için bir yıl evvel ya· grad seyahatınden şehrimize don- re bir çiçek buketi takdim edilmiştir. 

pılan gelir tahmini 231,020,000 lira- müşlcrdir. Askeri bir kıta ve-polis bando muzi-

Elektrik 
Şirketi 
Alınıyor · 
Safınafma Şartlarının 

Tesbitine Dün Ba§landı 

Ankara, 14 (TAN mu
habirinden) - Nafıa Ve
kaleti ile Elektrik Şirketi 
murahhasları arasındaki 

müzakereler son safhaya 
girmit ve şirketin satına

lınması tekarrür "etmittir. 

Nafıa hukuk mütavir-

~. il~~ ~::~!1.~:.'.i 

•• 
Dün Donanmamızln Uç 
Alayına Merasimle 

Yeni Sancakları Verildi 
Geçit Resmi Çok Parlak Oldu, Silivri 
Halkı Merasimi Heyecanla Takip Etti 
Donanmamızın üç alayına dün Si- Münir Öney olduğu halde karaya 

livride merasimle sancak verilmiştir. çıktı ve Silivri kaymakamı Vakkas 
I Bu merasimi görmek için bütün Si- Savaş tarafından karşılandı. 
livri halkı ve civardan gelen yüzler- Biraz sonra da kahraman bahriye-
~e.Jcaylu .kazanın ~:U:...r2Jl1Jllı:~ıuıı.a.:1~~~-..J:Ul1...-.__.~1 ........ na y«11J< .. 
opıanmı -DuTUii ıyor a11 ı. !erini aldılar. Sant on betşe Amiralin 
Başta Yavuz olduğu halde Zafer, askeri tcltişile merasime başlandı. 

Kocalepe torpidoları, Dumlupınar ve Amiralın ıözleri 
dan ibaretti. Nisan sonuna kadar Vaktin erken olmasına rağmen, is ka ile selam resmi ifa etmiştir. 
devlet kasasına giren para 239 mil- tasyonda vekillerimizi karşılamak ü- Başvekilimiz, trenden indikten son 
yon 651,504 lira olduğuna göre 11 ay- zere kesif bir "alabalık birikmişti. ra karşılamıya gelenlerin ellerini sık 
lık gelir bile tahmini epeyce geç- Başvekilimizle Hariciye Vekili Sir- mak suretile kendilerine iltifat etmiş 
miştir. Halbuki geride mayıs ayı keçj garında 1stanbul Val!si ve Be- ler ve otomobille Perapalas oteline 
var. 1937 mayısında 21, 758,879 lira-· lediye '.Reisi Ustündağ, İstanbul Ko- giderek istirahat 'eylemişlerdir. 

fartlarmı tesbite ba,lamış
Jardır. Bu it, kısa bir za
manda bitirilecektir. Sakarya denizaltı gemileri, Erkin a- Evvclü, denizaltı gemilerimizi tem 

na gemisi Peyk 
0

ve İsa Reisle Kemal sil eden bahriye siHihendazlarından 
==============: Reis gambotları ve Uyanık mayin ge iki ktıa önlerinde Yavuz bandosu ol

misi Silivri açıklarına demirlemiş- duğu halde, Amiralin karşısına gel
lerdi. diler. Amiral Şükür Okan kıtanın ö;.. 

lık gelir gelmiştir. Bu sene de ayni mutanı Korgeneral Halis Bıyıkday, B. Celal Bayar, 'öğleden sonra ken 
miktarda gelir alacağımız tahmin Merkez Komutanı İhsan Ilgaz ve di- disini .ziyaret eden Yugoslav gazete· 
edilirse bütçe fazlasının 26,621,007 ğer.askeri erkan, emniyet müdürü cilerine şunları söylemiştir: 
liraya varması beklenebilir. Fakat Salih Kılıç, Vilayet, Belediye, Parti - Memleketinize yaptığım seya-
11 ayda geçen seneye nisbetle tah- erkanı, yüksek tahsil talebesi, Yugos hat ve ziyaretten fevkalade memnu-

Mussolini 
Nutkunu Dun 

Söyledi minden yüzde on derecesinde bir faz- lavya General Kcnsolosu ve Balkan fDcvamı 10 mıcudaı 
lalık olduğuna göre ayni fazlalığı 
mayıs ayından da bekleyebiliriz: Bu 
takdirde bütçe fazlası otuz milyon 
liraya yaklaşabilir. 

Harpten evvel, mektebinde ma
liye dersi okuyan bir Türk ta

lebesi profesörünün takririnde veya 
kitabında (Bütçe fazlası) adlı bir rü
yadan bahsedildiğini duyardı. Büt
çelerini her sene fazla ile kapıyan 
bir takı!ll memleketlerin haline gıp
ta etmeği bile hatırdan geçiremezdi. 
~iıim memleketimiz için bütçe açı
tı o kadar tabii ve normal görünür
dü ki fazlalık şöyle dursun, denk bir 
bütçe bile çok uzak bir rüya halinde 
idi. 

lnkıiap rejimi memleketinin ba
~na gelince yeni yeni tohumlar ek
~- Bunların ilk mahsulleri alınmağa 
aşlar başlamaz denk bütçe idealini 

:ştık, 'l'ürkiye, (Bütçe fazlası) yara
an müstesna memleketler sınıfına 

~eçti. Niçin? Çünkü yurdumuzun 
k •yatına dinamik bir takım amiller 
arıştı li .. . b' 1 ku 

? • e.r gun yenı ır şey er -

1 u~or \>e yaratıyoruz. Her sene bun
.. ~r an bir kat daha geniş mahsuller 
""ıYoruı. 

Devletin daha geniş mahsul al
tihlQJt ın~ı. halkın da geçim ve is
lund ğuseViyesfnde bir fazlalık bu
büt u na bir delildir. Nitekim 
ı_ Çentn en bü '"k rt ·· -k 
"'aıan yu a IŞ1 gumru , 
ı ç, istihlak muamele Inhisar-
ar geliri d . ' ' 

?lelik e~· enoir. Demiryolların se
htr 8 g ırinde de altı milyonluk 
halkı~rna tahmin ediliyor. Demek 
~a ıı S:f.ahat arzu ve ihtiyacı ve 

a ıyesi ihtiyaçl~ bir 
<Devamı 1 o u 

Hatayda Tethiş 
Aleviler de Atatürkün 
Müdahalesini istiyorlar 
Seçim Serbestisinin İhlal Edilmesi 
Karşısında P10testolar Yağıyor 

Ankara, 14 (A.A.) - Hataydaki A
levi cemaatinden, Reisicümhur Ata
türke aşağıdaki telgraf gönderilmiş
tir: 

"Biz, Sancalctaki Ale\'i cemaati
nin ileri gelenleri. Sancak Alevi· 
]eri iizerinde hükumetin iştirikile 
tatbik edilen tazyik \'c tethiş ha -
reketine karşı şiddetle protesto e
der , ,e tamamen ihlal edilmiş olan 
intihap serbestimizin :vüksek mü· 
dahalenizle teminini istirham ey • 
)eriz .. , 

Hükumet memurları da 
yolıuz ifler çeviriyorlar 

---o---
Demokrasiler Karıısında 

Totaliter Devletler Tek Bir 
Kütle Halindedir, Diyor 
Ceneve, 14 (A.A.) - Mussolini, 

bugün zafer meydanı ve civarında 
toplanan 300 bin kişi önünde bekle
nen nutkunu söylemiştir. Duçe, sa
at 11 de beraberinde nazırlar bulun
duğu halde hazırlanan tribüne gel -
miş ve beynelmilel mahiyette bazı 
meselelerden bahsedecegini söyliye
rek demiştir ki: 
"- 11 martta Italya, bir kere da

ha yolların telaki noktasına gelmiş
tir. Filhakika tlalya, sulhü veya har 
bi intaç ve Avrupanın mukaddera -
tını tayin edecek bir karar alnmk 
mecburiyetinde kalmıştır. Fakat, 
bu hadiseler evvelce canlanmış ol -
duğu için, böyle fiili bir vaziyet kar
şısında birçoklarından daha lüzum -
suz olan diplomatik bir harck!>tte 
bulunmaktansa derhal ve sarahaten 
"hayır" diye cevap vermeği tercih 
ettik. 

Biz hattı hareketimizi iddia edil -
diği gibi bir zaruret neticesind<:? de
ğil, kendi arzumuzla bu şekilde çiz
dik. Dağların öbUr tarafıntfa hiç ma
sumane olmıyan bir melıinkoli ile , 

f Devam1 1 O uncm1a ı 

A nnemnmmnn _._.... 

DÜNKÜ MAÇLAR 
Dün şehrimizde oynanan Harbiye

Güneş maçını Güneşliler 3-0 kazan
dılar. Galatasaray, izmirde, Ü~ok ta
kımına 2-3 mağlUp oldu. Tafsilat 
spor sayfamızdadır. 

nümayi, 

İskenderun, 14 (Tan muhabirin -
den) - Tesçil muamelesi her taraf -
ta devam ediyor. Reyhaniyedeki taz 
yik karşısında Türk memurların se -
çim bürosunu terketmeleri üzerine 
burada tesçil işi bir müddet durmuş
tur. Buna rağmen propagandacılann 
faaliyeti ve memurların yolsuz hare 
.ketleri göze batacak kadar artını§tır. 

-....... ................................. 

Saat 14,30 da donanma Komutanı nüne doğru ilerliyerek iki silahenda
Tüm Amiral Şükür Okan yanında zın rnuhafazasınjaki sancağı eline al 
harp filosu Komutanı Tuğ Amiral dı. Uzerinde Türkiye Cümhuriye -
Mehmet Ali, donanma Kurmay Baş- ti kelimelerinin ilk harflcrile "deniz
kanı Yarbay Ruhi Devclioğlu ve altı gemileri,, kelimeleri vardı. 
harp filosu Kurmay Başkanı binbaşı (Devamı 10 uncuda) 

Varşova Müsabakaları Başlıyor 

Ekibimizin Kudreti ve 
Hazırlığı Mükemmeldir 

Albay Cevdetin Gazetemize Beyanatı 
Ümitleri Kuvvetlendirecek Yoldadır 

B. Munolini, alhn kuoavı ekip ıeli Albay CevJete Veriyor 

[Y azııı onuncu ıayf anıızda l 
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No. 59 Yazan: M. SIFIR 

Beklenmez Bir Baskına 
Uğruyoruz .. 

MÜTEFERR!K : 

Bizanslılara 
Ait Yeni Bir 
Mabet Bulundu 

\ ~ - ,_ - ,, DENiZ ve LiMAN: 

, Bugün Hava ı · Gemilerin 
Şehitleri Su ve Kömür 

için lhtifal ihtiyacı 

Mecliste Bütçe 
Müzakerelerine 
Yarın Başlanıyor · 

Ankara, 14 (Tan l\fuhabirinden)-
1\fillet Meclisinde biitçe müzakerele
rine Pazartesi giinü başlanacak ve 
tahminlere göre 5 Hazirana kadar 
sürecektir. Bütçe proJesı, Büyiik 
MiUet Meclisine verilmiştir. Encii
men mazbatasında başlıca şu esaslar 
ortaya konulmaktadır: 

Gizli hizmetler grupu casuslan
nın, havadis kıtlığına uğradıkları 
zaman, tıynetleri icabı biribirleri
ni de jurnal ettiklerini, çekiştir
diklerini işitir ve gülerdik. Bunlar
oan Boşnak Ahmcdin de son gün
lerde adamımız Mehmet Ali Beye 
kanca taktığını işittik. Fakat buna 
gülmedik, kızdık. Öğrendiğime gö
re, bu serseri, grup mülhakı Çavuş 
yanın adamlarındandı. Aylıklı ca
susların arasına onun iltimasile gir
mişti. Günahları kendi boyunları
na, Çavuşyan ile akrabasından bi
ri arasında bir gönül bağlılığı da 
olduğu söyleniyordu. Günün dedi
kodusu halini alan bu münasebet 
yine kendi arkadaşları tarafından 

kumandanın kulağına bile fısıldan
mıştı.Bu sebeple Ahmet ve Çavuş
yan tekdir işitmişlerdi. Çavuşyan, 

bu tekmenin Mehmet Ali Bey tara 
fından geldiğini zannetmiş, bir gi.in 
onu odasına çağırtmış ve hiddetle 
şu s~zleri söylt:mişti: 

- Eşek herjf. J?enirn. için ku
mandana bazı şexıer söx,le<!i~ini 
öğrendim. Sendeq çok acı bir in
tikam alacağım, göreceksin. 

Mehmet Ali, bu tehdit ve haka
retten tabii çok acı duymuş, ku -
mandana şikayet etmiş. Çavuşyan 
da kumandanın ikinci bir ihtar 
ve tekdiri ile karşılaşmış. fena hal-
de kızmış. Mehmet Aliye amansız 
bir düşman kesilerek intikam alma 
yı kendine iş edinmiş. Boşnak Ah
medi üzerine musnllat etmiş. 

Fakat kurulan tuzaktan, çevril
mek istenilen dolaptan ne Mehmet 
Alinin haberi var, ne de bizim ... 

- Arkadaş, dedi. Kendine acı
yorsan kıpırdama. 

Şakaklarına dayanan soğuk nam 
lular zaten bu ndamda kıpırdana
cak hal bırakmamıştı, fena halde 
korkmuştu. Dili tutulmuş, titri
yordu. Ayakta duramadı. Cansız 

bir ceset gibi yanında bulunan ka
nepeye yıkıldı. Gozlerini yumdu. 

- Yusuf, dedim. Sadıkla bera
ber aşağı katlnra ve sokağa şoyle 
bir göz kulak olunuz. Bu herifin 
yalnız geldiğini ummuyorum. Yu
karı çıkarken kapıyı demirlemeyi 
unutmnyınız. Bır de madamdan bir 
ip alıp getiriniz de şu herüi bağlı
yalım. 

Yusuf Beyle Sadık Efendi oda
dan çıktılar. Refik Bey ile yaban
cının üzerini aradık. Belindeki ka
yıŞa asılı kılıftan bir Nagant taban
cası çıkardık. Başka silahı yoktu. 
Olduğu yerde bıraktık. Mehmet 
Alı Beyin ceketini çıkardık. Yelek 
ve gomlegi.nin Jüğmelerini çözdük. 
Kollarını hareket ettirerek ncles 
almasını kolaylnştırıyor~ kQloqya 
ile göğsüne mnsaj y~pıyorduk. On 
dakikadan fazla uğraştık. Mehmet 
Ali yavaş yavaş gözlerini açtı. İçi
ni çeke çeke ağladı ve tekrar ba
yıldı . O sırada Yusuf elinde iple o-
daya girdi: 1 

Tayyare şehitleri ihtifali bu -
Yeni Postanenin arkasında Sul- L" · 1 t giin saat 14 te Fatih parkındaki ıman ış e me idaresinin, limanm 

tan Ahmedin damndı Sadrazam İb- ı · 1 ahide önünde yapılacaktır. Bu ıs ahı ıçin evvelce hazırladığı proje-
rahim Paşanın tarihi mektebinin l · D · b ik f ı münasebetle bugiin saat 14 ten ! erın, enız an tara ından yapılan 
yanında eskiden sobacıların ardiye 15 e kadar hava faaliyeti tatil 0 _ tetkikleri bitirilmek üzeredir. Haber 
olarak kullandıktan bir arsa vardı. lunncnktır. ı nldığımıza göre, inşaatı biten rıh-
Burası Evkafa aitti. Bu arsa geçen Merasime iştirak edecek 0 _ , tımların asri vesait ile teçhizi ön pla 
sene başkaları tarafından satın alın- lan da,·etliler, kıtalar, mektep _ na alınmıştır. Bunun için Avrupaya 
mış, ve altı ay evvel de, ardiye yap- i ı ı liler ve halk saat 13 te kendile- vinçler ısmarlanmaktadır. Bugünkü 
tırılmak için temel kazdırmıya baş- I 1 rine a:rrılan yeri alını5 olacaklar- halde limanda yükleme ve boşaltma 
lanmıştır. , dır. Saat 14 te Fatih parkı, Be-

1 1 
işleri çok yavaş yapılmakta ve bu 

1 Arsanın dolma kısmının toprağı 1 ' yazıtı Selim iye, Taksim ve Maç- ' yüzden çok vakit kaybedilmekte ve 
kazıldıktan sonra su sızıntıları gö- 1 kadan atılacak toplarla merasi- ecnebi gemiler, limanımızda en az 
rülmüş ve biraz daha aşağıya inilin- ı 1 me ba~hyacnk ve merasim komu 

1 
üç gi.İn kalmak mecburiyetinde kal

ce kayaların arasında berrak ve bil- ı 11 tanı olan istanbul Merkez Ko _ maktadır. Su ve kömür vermek için 
llır gibi bir memba bulunmuştur. 

1 
mutanı. hazır bulunanları hava [\ de icap ettiği miktarda duba bulun-

Şimdi buraya borular konmuştur. şehitlerini ve bütiin ~ehltleri se madığı için son seneler zarfında, ev-i Çeşme gibi su akmaktadır. Bu su 1 ı liimlamıya davet ede;ek mera~i- velce su ve kömürlerini limanımız-
tahlil ettirilmiş, İstanbulun en iyi ı mi açacaktır. Bir hornzan tara _ 1 dan tedarik eden gemiler, bu iş için 
suları ayarında olduğu anlaşılmış- fından verilecek (ti) işareti üze- ; ecnebi limanlanna gitmektedirler. 

tır B '' rinc şehrin hütiin bayrak lan ı Limanda faaliyetin artırılabilme-
u arsada ynlmz su değil, sudan yarıya indirilecek, biitiin gemi 1 si için en evvel, eksik olan bu vası-

kıymetli bir tarih hazinesinin de ve fabrikalar diidiik çekecek ve talar temin olunacaktır. 
emareleri belirmiştir. Bizans devrine her tiirlii vesaitinakliye duracak 
ait sütun başlıkları da çıkmıştır. Bu I tır. Bu vaziyet bir dakika devam ı , Yeni gümrük tarifesi 
başlıkların üstünde haçlar da görün- edecektir. ihtiram vaziyetinin Hükumetin gümrük tarife kanu-
mektedir. Bunlardan istidlal edildi-

1 
bittiğini bildiren ikinci (ti) işa- ' nu üzerinde, yeni ihtiyaçlara göre 

ğine göre, burası eskiden bir Bizans 1 retinden sonr fıh · d .. ·· d 
1 

a ı e onun e, or ı yaptığı tetkiklerin ilerlediği bildi-
mabedi imiş. Açılan membalar altı ' du, Tiirk Hava Kurumu, şehir ı • 

d b 
· l 

1 
rilmektedir. Elde mevcut kanun, bir 

ay an erı şarı şarı ve fasılasız ak- ı meclisi ve yüksek okullar namı-
tığına göre bu suların devamlı oldu- na birer hıtabe söylenecektir. Hi çok memleketlerde olduğu gibi beş 
ğu da anlaşılmıştır. Arsanın tam or tabelerden sonra müzika matem eşya grupu sistemine göre hazırlan-
tasında horasanla ve itina ile ya- havası çalacak ve bunu miitea - mıştır. Fakat, bu gruplara eklenen 
pılmış 12 metre derinliğinde bir de , kip bir manga havaya atış yapa- hususi tarife listeleri, yeni ihtiyaç-
kuyu bulunmuştur. Bina sihipleri caktır. Askeri kıtnlarJa polis kı- Iara göre gittikçe çoğalmış ve bazı 
membalardan fışkıran suları lağıma tasının ve mekteplilerin iştirak 

ı eşyaların hangi listeye dahil olduğu 
vermek için arsaya bir motör yerleş-

1 

edecekleri merasim geçişi ile ih-
tirmişler, mütemadiyen işlemekte- tifal bitecektir. 1

1
\ nun tesbiti işi güçleşmiştir. Hüku-

dir. ·- 11 met, bu güçlüğii ortadan kaldırmak 
·-- ----· - 1 

Suyun Çırçır ve Karakulak aya-
rında olduğu da iddia edilmekte
dir. 

Kadıköy birinci ortaokul öğret

Turing Klübü Bize 

•lstanbulu Tanıtacak 
~en ve talebeleri ıtral;:\r~nd~ Kır~er-ı '· ':l;iirkiyc Tıtiring ve 0otoınobil Klü
hır felaketzedeleri için 147 lira 18 ku biinden: 
..... f 10 :.J .. - ·rl- ··- :n~,,- J - ···-~·... ··;ı urkıyo 'l'uring ve U tomOD!l .l\.lU 

lardır. bü gelecek' llazir'anın birinden iti

POLİSTE: 

ve yanlışlıkların önüne geçmek için 

daha basit bir tarife esası kabul ede 

cektir. Tetkikler yakında bitir ile-

cek ve alınacak neticeye göre hazır
lanacak bir kanun projesi Meclise 
scvkedilecektir. 

T ,...,,..ı. ··------ - - - '.:-..-• 
Almanyada yaptırd~ımız gemi er 

• 
den ilki olan Trak vapuru Pazartesi 

günü öğleden evvel limanımıza gel

miş olacaktır. Gemi burada hususi 

surette karşılanacaktır. 
Trak ilk seferini hususi mahiyette 

olmak üzere 22 !\fayısta Mudanyaya 
yapacaktır. Buradan bir davetli küt-

"1937 mali yılı varidatı 231 mil
yon 020.000 lira tahmin edilmişti. 

Bu senenin l\layı~ iptidosına kadar 
yapılan tahsilat yekunu 239 milyon 
651 bin 504 liradır. Buna 1936 yılı

nın 12 inci ayı içerisinde toplanan 
21. 758.879 ela ilave edilirse sene so
nunda ele geçecek varidatın 261 mil 
yon 410.383 liraya baliğ olacağı an
la~ılmaktadır. 

Tezayüt daha ziyade gümrük re!'l
minde, kazanç, istihlak ve muamele 
vergilerinde ve inhisarlar varidatm
da göze çarpmaktadır.,, 

Mazbata, şu cümlelerle bitmekte
dir: 

"1938 mali yılı biitçesi Cümhuri
yet devrindeki bütçemizin en genişi
dir. Cümhuriyetin kuruluşundan be
ri memleketimizin mali ve iktısadi 
inkişafı için büyi.ik bir enerji ile baş 
lıyan me!!aiye, Celal Bayar hükume
ti zamanında da ayni hızla devam e
dilmiş ve günden güne salah bulan 
maliyemiz dahi devlet ihtiyaçlannı 

kolaylıkla karşılıyacak hale gelmi~

tir. Paramızın istikrarı devam etmek 
te ve milletimizin her bakımdan te
kamülü ve yükselmesi için tesbit e
dilmiş olan programların tatbiki iti 
intizam içinde cereyan ve devam et
mektedir. Bundan dolayı hükUınet 

ve bu meyanda Cümhuriyet maliye. 
sini dirayetle idare eden :i\laliye Ve
kili B. Fuat Ağrah şahsen tebrike şa
yandır. Hükumetin bu muvaffakı· 

yetlerinde devamını temenni ile en
cümenimizce müttefikan kabul olu
nan layihayı umumi heyetin tasvibi
ne arzediyoruz.,, 

nn.•w• - ~- r 

Müdilrlügü'T'Büt~es 
Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)

Mecliste hudut ve sahiller sıhhat u
mum müdürlüğünün 1938 mali yılı 
bütçesi kabul edilmiştir. Bu bütçe ile 
idarenin masrafları karşılığı kabul 
olunan tahsisat 494.048 lira ve tah-
min edilen varidat ise 594.100 lira-

- Ne aşağıda ve ne de sokakta 
kimse yok. Ev :>ahibi madam kapı
yı açık bırakmış, cehennem olup 
gitmiş. Kaçtır bunu yapıyor. Ten
bih te ettim. Kulnğına girer mi o
nun? Daima kendi kendime: "Bir 
akşam başımıza bir bela getirecek 
bu kadın,, diyodum.,, işte geldi. 

Bir Genç Kız 
Bıçakla 
Yaralandı 

baren maddi bir menfaat istihdaf et
memek üzere İstanbuldan belli baş
lı monümanlarile müzelerini ve Ca
milerini şamil olmnk üzere mütehas
sıslar tarafından verilecek konferans 
lar ve ziyaretler tertip etmiştir. Bun 
lara iştirak etmek istiyen klüp aza
sile dostlarının isimlerini klübün 
idare merkezine (81, istikli'ıl Cadde-

lesi ile Mudanyaya gidecek, davetli- dır. 

- Sadık nerede? 
- Taşlıkta bıraktım. Her ihtima 

ıe karşı orada bekliyecek. 
- Madamın gittiğini kim söyle

di? 
- Kapılarının önünde oturan 

kmoşular ... 

Hakkı oğlu Kamil isminde biri si, Beyoğlu) kayıt ettirmeleri rica o-
şehremininde Uzunyusuf mahalle- 1 un ur.,, 
sinde Şeyh Hüsamettin sokağında 7 Turing Klübünün bu teşebbüsü, 
numaralı evde oturan Zehra isminde büyük bir boşluğu dolduracak yolda 
genç bir kızı bıçakla her iki bacağın dır. istanbulu hepimize bir mütehas 
dan yaralamıştır. Zehra hastaneye sısın rehberliği ile tanıtacak ziyaret 
kaldırılarak tedavi altına alınmış, ve konferanslara çok ihtiyaç vardı. 
hadiseden sonra kaçan Kamil yakala Dünyanın her yerinde tarihi bir 
narak tnhkikta başlanmıştır. şehri halka tanıtmak için bu yolda 

Dinamitli Bahk Avcıları sayısız imkiınlar vardır. 
Üsküdardn oturan Cemil, Mah- _ ·- ::z 

Meclis müzakereleri sırasında va-ler Mudanyadan Bursaya geçecekler 
ve kendilerine Çelik Palasta bir zi- kıf mallarının taksitle satılması hak

kındaki kanun kabul edilmiş ve lli-
yafet verilecektir. 

Vapur 23 Mayısta Mudanya hattı 

seferlerine başlamış olacaktır. 

Kontrol heyeti vasıtalan 
• 

Deniz Ticaret Müdürlüğü Liman 

gorta şirketlerinin teftiş ve müraka
besi hakkındaki kanunda bazı deği
şiklikler yapılmasına ait layihanın 

da birinci müzakeresi yapılmıştır. 

İZMİRDE: 

Mehmet Ali, her vakitki gibi o 
cumartesi akşamı da erkenden bi
ze geldi. Yusuf Beyle Sadık Efen
di ve esaret arkadaşlarımızdan Re
fik Bey hep beraber görüşüyorduk. 
Mehmet Ali, biraz rahatsız oldu
ğunu ve erken gideceğini söyledi. 
Bize vereceği haberlerin notlannı 
masa üzerine yaydı. Madde madde 
okuyor, her madde hakkında ayrı 
ayrı tafsilat veriyordu. Ben de ya
zıyordum. 

- Öteki kirac:ılar evde yok mu? mut ve İbrahim isminde üç balıkçı Çavuşdere•caddcsinde oturan Ömer 
dinamit ile balık c;vlarlarken yakala oğlu Cemil isminde biri gedikli erbaş 

kontrol heyetinin emrinde bulunan 
vasıtaların çoğaltılmasına karar ver 
miştir. Mevcut motörler ekseriya ih
tiyacı karşılıyamamakta ve bu yüz
den işlerin geciktiği görülmektedir. 
Bunun için fabrika ve havuzlara ye
niden iki motör daha ısmarlanacak
tır. 

Bir işçi Cereyana 

Kapllarak Öldü 
İzmir, 14 (TAN) - Bugün Turan 

yağ fabrikasında bir işçinin ölümü 
ile neticelenen feci bir kaza olmUf
tur. İşçilerden Fazıl, ayağı kayarak 
elektrik kablosu üzerine düşmüş ve 
cereyanın tesiriyle ölmüştür. Bu sırada odamızın kapısı ya -

vaş yavaş açıldı. ,Kapının eşiğinde 

uzun boylu, matruş bir adam dim
dik duruyordu. Mehmet Ali Be
yin arkası kapıya dönük olduğu 

için gelen adamı tabü göremedi. 
Yusuf Bey oturduğu yerden fırla
dı. Bu yabancıya sordu: 

- Affedersiniz, kimi arıyorsu
nuz? Yabancı ad:ım, geldiğine piş
man bir insan tavrile ve tereddüt
le şu cevabı verdi: 

- Mehmet Ali Beyi biraz gör
mek ve görüşmek istiyorum da ... 

Mehmet Ali. oturduğu yerden ba 
şını çevirdi. Rengi birden sarar
dı, titredi ve boğuluyormuş gibi 
boğazından çıkan hırıltılar nrnsın

da: 
- Eyvah, dedi. Mahvoldum. 
Sandalyesinden yan tarafa yıkı

lıverdi. Mehmet Ali Beyin vazi
yeti, bu adamın bir İngiliz casusu 
olduğuna şüphe bırakmamıştı. Bir
denbire odanın içi karıştı. Yusuf 
Bey çevik bir hnreketle yabancı a
damın üzerine atıldı. Kolundan çe
kip içeriye aldı ve kapıyı kapattı. 
Bir anda Yusuf ve SadıQn taban
caları yabancının şakaklarına da
yandı. Yusuf, soluyarak: 

- Bilmem, fı.:.kat hiç ses, sada 
yok. Elektrikle~ de hepsönük. İh
timal gezmiye çıkmışlardır. 

(Devamı var) 

narak mahkemeye verilmişlerdir. elbiseleri giyerek sokakta dolaşır-

Gedikli Elbisesi Giymiş ken yakalanarak mahkemeye veril-
Üsküdarda İnkıltıp mahallesinde mıştır. 

SOKAGA ATI LAN VATANDAŞLARA NiHAYET SIGINACAK YER GÖSTERiLDi 

Yapılan hata çok şükiir tamir edilmiştir. Fatih 
mcdre!>esindcn sokağa atılan :ınvallılar, giinlerce 

sokakta süründükten sonra Hoşkadem ve Kukçeş

mc medreselerine yerleştirilmi~lerdir. Demek ki 
böyle bir imkan varmış. Soruyoruz: 

Bu1• tedbir iptidadan diişünübeydi halkçı hiik\ı

mctimizin yüksek pren~iplerine dnha uygun, daha 

insanca bir şekilde hareket edilmiş olmaz mıydı?. 

'TAKViM ve HAVAi 

15 Mayıs 1938 
PAZAR 

5 inci ay 

Arııbt: 1357 
Giln: 31 

Reblülevvel: 14 
Güneş: 4.43 - Öğle: 
İkindi: 16.07 - Akşam: 
Yatsı : 21.08 - mstık: 

Hızır: 10 
l'Um1 1354 

Mayıs: 2 
12.10 
19.18 
2.39 

YURTTA HAVA \' AZIYETI 
Yeşilköy meteoroloji lsusyonundnn ob

nan mnlı'.'ımatn göre, yurdjin Ege bölgeslfl 
de hava bulutlu, diğer bölgelerde çok bu
lutlu ve yeryer yağışlı geçmiş, rQzgtırınr 
cenup doğusu ve doğu Anadoluda cenubi 
istikametten orta ku\"Vetre, diğer yerlerde 
umumiyetle şimali istikıımetten, TraltY0• 

Kocaeli ve orta Anadolunun şimali kı!ıll" 
larında kuvvetlice esmiştir. 

Dün, 1stanbulda hava ~apalı ve cUzt 1"
1 

ğışlı feçmlş, 24 saat zarfında yağan yııl' 
murun metre murabbaınn bıraktığı su rnt!C 
tarı 300 gramdır. Saat 14 te barometre 
763.2 milimetre idi . ROzgAr şimalden sarıl~ 
yede 3 ile 5 metre hızb esmiştir. Harare 
en çok 14,8 ve en az 9,0 santigrat oısrııı: 
kqdcdilml!itlr. 
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Dugenin Nutku • 
MEKSiKA: 

lngiltere ile 
Münasebetler 
Kesildi 

lBELÇIKA: 

TAN 3 

• 
Henlayn, Londradan Ayrıldı 

Aman Antikadır 
Dokunmıyalım ! 

(Yazan: B. FELEK] 

Çek Hükiimeti, Yeni 
Statüyü Hazırladı 

Yerine yeni Adliye sarayının ya
pılacata eski Mehterhane binası yı

kılmak fbere iken: 
- Dunun! Antika olup olmadıfı· 

Da ),akalım! Denmlt. 
İnsanların antikaya olan zaa. 

fım milnakap edecek delilim. L&Jdn 
antikanın da bir atlzeli, bir enteresa
nı oldulunu da hakir edemeyiz. Yeni Segimde Hiplr Tazyik Teıebbüsüne 

Kartı En Kügük Müsamaha Gösterilmiyecek 
Şu ulunuz Mehterhane binası an

tika olsa ne olacak, olmua ne ola
cak! İçerisinde yapılan hin tilrlU ti-

J.Andrayı ve ınswz tehirlerin! hava taarruzlanndan ko
rumak için. balonlardan miltıefekkll barajlar yapılıyor. Bu 
barajlar, gece vukubulacak hava taarruzlarmda tayyareleri 
18flrlmıya ve korkutnu7a yarayacaktır. Bu reırimde, son ma 
nevralar aıraauıda bu barajlann tecrübeleri yaoılırken ırö
l'Ü7oru&. 

"Henlayn lngiltere efklrı umumi clilit ve tamirat ytbtlnden filpheaiz 
yesile temas etmek arzusundadır. Va §imdi eski çehre ve karakterini ta
ziyet pek nazik olduğu için ziyareti mamen kaybetmiş olan bu köhne bi
hakkmda phsan beyanatta bulun - nanın tarihi kıymeti olaeata yılulın
mak istememektedir. Bununla bera- cıya kadar ldımenhı hatınna ıelme
ber mumaileyhin Hitlerin emrile eli mi? 
Londraya geldiği hakkında yapılan Gerçi eski eserleri muhafaza et. 
telmihleri katiyetle tekzip edebili - mek, onları harap olmaktan koru
rim. Bu gibi dedikodular manasız - mak medeni memleketlerin l>orcu
dır.,, dur. Likin cifine kadar bir zindan o-

Londra, 14 (Hususi) - Südetler larak kullanılan bu 1Pinanm 1nydletı 
lideri Henlayn bugün parlamento a- bugün yerine Aci'uye Sarayı yapıhr· 
zalarmdan bir kaçı ile görüştü. Bun- ken mi meydana çıkmı,tır? Ve niha
lardan biri Harold Nikolsen'dir. Ko- yet (tarihi kıymet) denilen bu idclia
nupnada Südetlerin metalibi bahis )arın ölçüsü de nedir? 
mevzuu olduğu anlaşılıyor. Hen- Korkulan ıudur ki; İstanbul cibi 
layn, bugün Londradan hareket et- her tarafı ecit bücüt binalar, he-
miştir. sapsız ve kontrolsüz harabelerle do-

ff enlayn maluJm:a lrıttılan la olan bir phlrde imar hareketi ve 
bu zaruretle istimlü ve yıkıp açmak 

Prag, 14 (A.A) - Yeni ihdas e- ftleri başlarken önümüze ıelen her 
dilen "Henlaynist muhafaza kıtala - tap: 

n,, nm şefi Villy Br~dner Südet - Aman tarihi kıymeti vardır. Ka 
partisi gazetelerinde neşrettiii bir hakçı üzerinde kibrit çaluiuıtır. Gi· 
beyannamede ezcümle şöyle demek- bi iddialarla bir yılın moloza anü-
edir kalık tevcih etıniye kalkarsak, hele 

t : bu it 'bir de moda oluna bu temiz-
"Bu kıtalar cesaret, disiplin ve mü likte ortadan kaldınlacatı ıüpheaiz 

cadele fikri lizım olan her yerde mü olan Yenicami helaları lçin de mu
dahale edecek olan azimklr muha - zihin biri çıkıp: 
rip bir kuvvet teşkil edeceklerdir. - Buranın tarihi kıymeti vardır. 
Bu kıtalarm vazifesi Führer'i muha- Bizzat mimar Kasımın yaptıpna (!) 

faza, nizam ve disiplini idame et - dair "doküman,, larım var. Yıkamaz 
mektir. Camianın hayatı veya mül- sınız. 

kü tehlikeye girdiği zaman bu kıta- Dedi mi? Eminönü meydanı hapı 
lar ön safta bulunacaklar, hayata ve yutar. itin fenası burayı ne yapsak 
hayatı bir sahaya otan hükumzın eaki f(ihretlni izale edemeyiz. Beace 

Çin te6lifine wBre 
Hankov, 14 (A.A) - Çin tebliği: 
Japonlar Şantung'un Cenubunda 

iki haftadan beri devam eden yıpra
tıcı muharebeler neticesinde Çin mu 
kavemetini tıramıyacatım anladık
lanndan bu taraftan her türlü ümidi 
keserek Şantung'un garbinde, Tsbıin 
mıntakasına tekrar ehemmiyet ver
miye batlamıflardır. 

Tainiıı'de Japonlar SUfOV'un. flma· 
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.M.ahkerrıelercle 
BELEDİYEDE ~ 

Yeni El Arabaları 

Hurufatçı Mehmet 

"Efendi.. Öldü 

IBURSADA: _ 

Tütün 
Satışları 
Hararetlendi 

Radyo 
Eşek Dili ile Büyü 

Yapan Kadın Tutuldu 
Köprüden Gçmiyecek 

Yük taşıyan el arabalarının bu
günden itibaren Karaköy köprqsü, 
VoyVoda caddesi ve Şişhap.e yoku
şundan geçmeleri yasak edilmiştir. 

"Kızım Merak Etme, Kocanı Sana 
Bu ayın yirmisinden itibaren on 

beş gün içinde haıırlanan tek tip ta
limatnamesine uymıya mecbur kı

lınmışlardır. Haziranın altıncı saba
hından itibaren kontrol yapılacak 

ve tek tip talimatnamesine uyma: 
mış arabalar seferden alıkonulacak
tır. 

Sımsıkı Bağlayacağım.,, 
Meşhut suçlar müddeiumumisi Or 

han, evvelki gün geç vakit bir büyü 
iddiasını tetkik etmiştir. Eşek dili 
ve acayip muskalarla bu büyü hadi
sesinin tafsilatı şudur: 

ra, Aliyenin yanına gelmiş, önüne 
kocaman bir eşek dili atmış, ondan 
kestiği ufak bir par.Çayı Aliyeye uza
tarak: Seyyar Satıcıhk 

- Al kızım, demiş .. Bu eşek dili- Yapan Esnaf 
ni kocanın içeceği suyun içine atar - . 
sın, bir de muska vereceğim. Onu d Seyyar satıcılık yapan esnaf rçın 
başına takarsın. Vereceğim, diğe; 1 de tek tip bir el arabası nümunesi 
otlan da ocakta yakarsın, ondan son ya~ılması ve bunun için de ayrıca bir 
ra da bağdaş kurup keyfini çatar _ I talimatname hazırlanması kararlaş-
sın, anladın mı?.. tmlmıştır. Merhum B. Mehmet 

Aliye, eşek dilini, muskayı ve ilfıç Kasaphk Hayvan Meşhur hurufatçı Mehmet "Efen-
ları almış, sokağa çıkmıştır. Polis e- Getiriliyor di'' vefat etmiştir. Kendisi matbua -

Bursa, (TAN~ - Birkaç günden
beri tütün satışı hararetlenmiştir. 

Piyasada inhisarlar idaresinden baş
ka 21 firma tütün almaktadır. Maa
mafih fiyatlar eski şeklini muhafaza 
ediyor. İyi tütün miktarı çok azal
dığı için alıcıları acele etmekte, bir 
çiftçinin tütünü bir günde müteaddit 
tacirler tarafından muayene olun
maktadır. 

Bugüne kadar ambara konulan tü
tün miktarı iki milyon iki yüz bin 
kilodur. Bundan bir milyon sekiz yüz 
bin kilosu satılmıştır. Zürraın elinde 
daha 400 bin kilo tütün vardır. Ge
çen senelerde olduğu gibi bu yıl d: 
Bursa zürraının elinde stok tütün 
kalmıyacağı tahmin ediliyor 

Ankara Radyosu 
Ö61e neşriyatı: Sant 12,30 Karışık pltık 

neşriyatı 12.50 Plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları 13.15 Dahili ve harici haberler. 
Akıam neırlyatı: Saat 18.30 Çocuklara 

masal (Masal dede) 18.50K.anşık plAk neş 
rlyntı 19.15 Türk musikisi ve halk şarkıla 
rı (Makbule Çnkar ve nrkndnşlnrı) 20 Sa
at ayan ve nrapçn neşriyat 20.15 Türk mu 
siklsl ve hnlk şarkıları (Sa!Ahnttin ve ar
kadaşları) 21 Konferans: (Genel Kurmay 
talim ve terbiye dairesi şefi) 21.15 Stüdyo 
salon orkestrası 2.2 Ajans haberleri 22,15 
Yarınki program ve İstiklal mar§ı 

* SENFONİLER 
11.45 Berlin kısa dalgası: Senfonfk 

konser. 22 Roma; Bnri: Senfonik konser. 
llAFlF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dnlgnsı: Hafif Pazar 
konseri (8.15: Devamı. 10. Berlin kısa 
dalgası: Askert bando. 1 l.45 Bukrc:;; 
köylü muı.ikası (12.30: Devamı). 13.15 
Roma kısa dalgası: Karışık musiki. 13. 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki (14.15: 

Edirnekapıda Sultan mahallesin -
de Zünbül isminde bir kadın oturu
yor. Bunun falcılık ve büyücülük yap 
tığından polis şüpheleniyor .. Yine 0 

civarda oturan Aliye isminde evli bir 
kadın var. 16 senedenberi evli bu _ 
lunduğu kocasının son zamanlarda 
kendisini ve evini ihmal ettiğinden, 
sarhoşluğundan şkayetçidir. Konu -
komşu kendisine Zünbülü haber ve
riyorlar: 

sas~n şüphelendiği iç~n hemen Ali - Belediye Egeden mütemadi suret- tın çok eski emektarlarından kıymet 
yeyı yakalamıştır. Alıye, avucunda te kasaplık hayvan getirtmiye de- li bir sanatkardı. Yarım asra yakın 

Felakehedelere Yardım 
Inebolu, (TANJ - Kızılay Kuru

mu, zelzele felaketzedeleri için iane 
topluyor. Halk, yardım vazifesini se 
verek yapmaktadır. 

Devamı). 16. Peşte kısa dalgası: Şarkılı 
macar musikisi. 17.15 Bcrlin kısa dalga
sı: İlkbahar musikisi. 17 .45 Berlin kısa 
dalgası: N~'eli akşam QlUsikis.i 17.55 
Prag: Harpa; keman; piyano; şarkı. 

18.10 Brüno: Çocuk korosu. 18.30 Peşte: - Ona git, bir büyü yapsın. Ko -
can yularını eline verir. Sen de sı -
kıntıdan kurtulursun, diyorlar. 

Aliye bu haber üzerine, evvelki 
gün Zünbülün evine gitmiş, derdini 
anlatmış. Zünbül: 

- Kızım, demiş, bunun çaresi 
bulunur. ilacı pek kolaydır. Merak 
etme. Şimdi ben sana bir ilaç yapa
cağım. Kocanı sana sımsıkı bağlıya
cağım. Bir daha onu senden anca)c 
ölüm ayırabilir. Fakat biraz bek -
le .. Çünkü senden evvel gelmiş dört 
müşterim. var. 

Zünbül diğer müşterilerinin büyü 
lerini, muskalarını hazırladıktan son 

tuttuğu ilfıçlnrı ve eşek dilini polise vam etmektedir. bir zamandanberi matbuata ve do -
vermiş, hadiseyi de olduğu gibi an- Şimdilik yalnız karaman ve kuzu layısile Türk kültürüne hizmet et -
latmıştır. getirilmektedir. İlerde Orta Anado-' miş, temiz ahlakı, kuvvetli sedyesi 

Suçlu Zünbül kendisini müdafaa ludan dağlıç ta getirtilebilecektir. ve iş bilirliliği ile temayüz etmiş dü-
ederken şunları söylemiştir: Karadeniz müvaredatı ancak Eylül rüst bir insandı. Hurufatçılık gibi, 

- Ben bu kadına acıdım. Kocası dan sonra başılıyabilccektir. matbaacılığın en esaslı işlerinden 
kendisini ihmal ediyormuş. İnsani _ biri olan bir şubede usta bir mevkie 
yet namına ilaçlar tavsiye ettim. Pa MAARİFTE: yükselmiş bulunuyordu. 
ra da almadım. Mehmet "Efendi" sanayi mekte -

Müddeiumumi iddianamesini ha -
zırlamış, suçluyu nöbetçi olan asliye 
birinci ceza mahkemesine gönder -
miştir. Hakim, Zünbülü tevkif et -
miş ve şahitlerin çağırılması için mu
hakemeyi başka bir güne bırakmış -
tır. 

Talebeler için Bir 

Örnek Kıyafet 
Gelecek tedris yılından itibaren 

ilk ve orta okullarla lise talebeleri 
bir örnek kıyafet giyeceklerdir. 

Parmaklarını Makineye 
Kaptırdı 

Büyükdere kibrit fabrikası etiket 
dairesinde çalışan Rizeli Mevlüde is
minde genç bir kız iş üzerinde par
maklarını makineye kaptırmıştır. 

Beyoğlu Halkevinde 

Ses Müsabakası 

Çigan musikisi. 18,50 B<!rlin kısn dalgası: 
Neş'ell akşam musikisi. 19 Pnıg: Pltık 
musikisi. 19.15 Berlln kısa dalgası: As
kerI bando. 19.15 Bükrcş: Bando muı.i
kn. (20: Devamı). 19.30 Belğrad: PlAk. 
20. Berlin kısa dalgası: Pazar kon.o;eri. 
20.15 Bükreş: Orksetra; şarkı. 20.20 
Prağ: Bando rnuzika. 20.20 Bratislava: 
Karışık plılklar. 20.45 Miliınn; Torino: 
Karışık musiki. 21.10 Bilkreş: Orkc trn 
ve şarkı konserinin devamı. 21.30 Flo
rans;Napoli: Hafif musiki konseri. 21.45 
Berlin kısa dalğası: Koro havaları. 22.P
rağ: Radyo orkestrası. 22 Belğrnd: Bü
yiik orkestra konseri. 23.15 Roma:; Barl: 
Varyete n<'.şriyatı. 23.20 Belgrnd: Konser. 
23.20 Peşte Radyo orkestrası. 23.30 Vi
yana: Neş'eli gece musikisi. 23.35 Prag: 
Orksetra konseri. 

HIRSIZLIK: ÇOCUK KAÇIRMA: 
Kıyafet nümunesi henüz kati ola

rak tesbit edilmemişti.r Ancak bu
giin yapılan ilk projeye göre kızlar 

gri göğiislük, erkekler lacivert elbise 
giyeceklerdir. 

binde okumuştur. Mektebi bitirdik -
ten sonra hurufatçılığa intisap et -
miş ve kısa bir zaman içerisinde us
ta olmuştur. Eski harfler zamanın
da elinde bir hak kalemi ile çalışır, 
çelik parçalar üzerinde kalıplar çıka 
rır ve daima yeni harf şekilleri bu
lup tespit ederdi. Kendisinde bir 
icat kabiliyeti vardı. Yeni harfler 
çıktığı zaman da Mehmet "Efendi" 
nin değerli hizmctJcri görülmüştür. 

Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği 

ses müsabakası dün akşam Halk Par 
tisi temsil salonunda kalabalık bir 
davetli kiitlcsi ve jüri heyeti önün
de yapılmıştır. ilk müsabakayı ilk 
kazanan 20 genç, alafranga ve ala
turka şarkılar söyliyerek seslerini 
dinletmişlerdir. Jüri, bu gençler a
rasından brinci ve ikinciyi hafta için 
de seçecektir. 

OPERALAR, OPERETLER: 
22 Milfıno; Torlno: Flor dl campo: 1-

sim li operet. 22 Bllkreş: Tiyatro n<'şriyatı 
22.55 Peşte; Herve'nfn; Willi; isimli ope
reti. Hırsız Kadın 

Bir Yıl Hapse 
Mahk ôm Oldu 

Boşadığı 
Kadından 
Çocuğu İstiyor 

Mehmet "Eefendi", iyi yetişmis, 
temiz ve namuslu bir vatnndnştı . 

Matbuattaki hizmeti, daima hayırla 
anılacaktır. Büyük kayıptan dolayı 

ailesinin matemine iştirak ederiz. 
All~ rahmet eylesin. 

ODA MUSİKiSi: 
20.10 Viyana: Ev musikisi. Kasketlerin de biçimleri bir ola

cak ve resmi okullar talebesinin şe
ritleri de ayni renkte bulunacak, yal 
nız hususilerinki ayrı renk olacak
tır. 

KESİT A LLER: 

Sultanahmet sulh ikinci ceza ,mah
kemesi dün bir hırsızlık davasını ne 
tice1endirdi. Mahkemede Hüsniye 
ve Fatma isminde iki suçlu vardı. 

Davacı Zehra isminde bir kadındı. 

Zehranın kocası sütçüdür. Geçenler
de erkenden süt satmak maksadile so 
kağa çıkmış, Zehra uykuda imiş. Gi
derken sokak kapısını açık bırak -
mış. Hüsniye ile Fatma yavaşça eve 
girmişler. Yataklan, yorganlar1 san 
dıklan sepetleri altüst etmişler. Yük 
te hafif pahada ağır ne varsa alıp 

gitmişler. Sütçü, döndi.iğü zaman, 
evin içini altüst görmüş karısına ses 
lenmiş: 

- Bunları sen mi yaptın! 

Menfi cevap alınca vaziyeti anla

mış, hemen sokağa fırlamış. Komşu -

lar da evden iki kadının çıktığını 

söyleyince, peşlerine takılmış ve ni
hayet kadınları sokakta yakalıya . -
rak polise teslim etmiştir. 

Mahkeme şahitleri dinledikten son 
ra suçlann sabit olduğu neticesine 
vardı. Asliye ikinci ceza mahkemesi 
tarafından Hüsniye hakkında veri -
len 10 ay 20 günlük bir hapis kara

n da vardı. Hakim bunları birleştir
di, Hüsniyenin bir sene, bir ay beş 
gün Fatmanın da bir ay 20 gün hap
sine karar verdi. 

MATBUAT SUÇLARI : 

Müddeiumumilik dün bir çocuk 
kaçırma iddiasını tetkik etti. Şikayet 
çi Seyfi isminde bir tüccardı. İddia 
şudur: .. 

Seyfinin boşadığı karısı Belkisten 
bir çocuğu vardır. Kendisinin ya -
nındadır. Mahkemeye müracaat ede
rek çocuğun velfıyetini kendisi al -
mıştır. Buna rağmen anası Belkis 
geçenlerde çocuğu gizlice babasının 
evinden kaçırmıştır. Şimdi Seyfi 
mahkeme kararile de velayeti kendi
sine ait olan çocuğunun anasından 
alınarak kendisine verilmesini isti-
yor. 

Müddeiumumilik dosyayı tetkik et 
miş ve mahkeme tarafından verilen 
velayet ilamı icra dairesi vasıtasile 
tatbik edilmediği, yani çocuğu ba -
basına icra dairesi teslim etmediği 
için Belkis hakkında kanuni takibat 
yapılmasına imkan bulunmadığı ne 
ticesine varmış, muhakemenin kal
dırılmasına karar vermiştir. 

AGIRCEZADA: 

Polisi Öldüren 

KCizımın Muhakemesi 

Azhk M~1r+~nlıı1>.-i11dolti 
Muallimler 

Azlık ve yabansı okullanndaki 
Türk muallimlerinin terfihi için iki 
şekil tesbit edilmiştir. Bunlardan bi 
risi ücretlere yapılacak zamdır. Di
ğeri de hem zam ve ders saatlerini 
artırmak suretilf' olacaktır. 

İHTİLAS: 

Zimmetine Para 

Geçiren Memur 
Dün ağır ceza mahkemesinde 4 

bin lira kadar ihtilas ettiği iddia edi 
len ziraat bankası kambiyo servisin
de memur Rifatın muhakemesine de 
vnm edildi. Mahkemede bankanm 
avukatı Asım bulundu. Suçlu gel -
memişti. Muhakeme geçen celsede 
ehlivukuf raporunun getirtilmesine 
karar vermişti. Rapor gelmemişti. 
Suçlunun avukatı da mahkemeye bir 
istida göndererek müekkilinin aske 
ri vazifesini ifa için başka yere git
tiğini bildirmiş ve kendisine tebligat 
yapılmasın\ istemiştir. Muhakeme 
suçluya tebligat yapılması için baş
ka bir güne bırakıldı. 

Av Derileri Memurunun 
Muhakemesi 

P'---

l"t 1 il 
Metanet Hurufat Dökümhanesi sa 

hibi Mehmet AH evvelki gün ölmüş-

_ ............. ......., .............. .,...., ........ ,...... .... ~ 
- ASKERLiK iŞLERi ~ 

·~ .... ,..... ,.....,._,. .... ..._,._~~ 
Bcşikınş Askerlık Şubesinden: 
Beşiktaş Askerlık Şubesinde mukayyet 

cmeklı ve yedek subayların 938 yılı hazi-
tür. Matbuat alemine büyük hizmet- ranının l ci glınünden 30 uncu güniı ni-

hayetine kndar yoklamalnn yapıl\jcıı.ğın -
leri dokunmuş olan ölünün cenazesi dıın istıı nbul dahilinde bulunanlar biı.znt 
bugün saat on birde Fransız hasta - hııriçte bulunanlar mektupla sağlıklarını 

nesinden kaldırılarak Teşvikiyede şubeye kayıt ve bildirmeleri. -------
namazı kılındıktan sonra Şişli Asri 

mezarlığa gömülecektir. Allah rah

met eylesin. 

Nişan Töreni 
İstanbul 27 inci ilkokul oğretmen

lerinden B. Raufla ayni mektep öğ
retmenlerinden Bayan Medihanın ni
şan törenleri, dün akşam 27 inci o
kulda yapılmıştır. Merasimde, İstan 
bul kültür direktörü ve birçok da -
vetliler hazır bulunmuşlardır. 

Her iki tarafa saadetler dileriz. 

MEVLODO ŞERiF 
Vefatını teessürle bildirdiğimiz 

Bay Mustafa Çanakçılmın vefatının 1 
40 ıncı günü münasebetiyle ruhuna 1 

ihhaf edilmek üzere Bugünkü Pazar 1 
günü öğle nam:ızından sonra saat 
bir bucukta Beyazıt camiinde mev
luthan Hafız Kemal ve Hafız Rıza 

taraflanndan mevlUdü şerif okuna
caktır. Arzu edt!nlerin teşrifleri ri-
ca olunur. 

Merhum Mustafa Çanakçılı ailesi 
efradı. 

Bugün MELEK SinemBsında 
2 büyük film birden 

UYAN ve YAŞA 
ALiCE FAY 

LA GARSON 
MARIE BELL 

ve ve 

Meıhur JAZZ BERNIE JACQUE CATELAIN 
Seans: J 1 (tenzilatlı) 2.30-6-9.30 Seans: 1 -- 4.~o ve 8 de 

FOX JURNALDE : Arnavut Kralının izdivaç merasimi ve 
Türk - Yunan Paktının imzalanması 

9.15 Bcrlln kısa dalgası: Şarkılar (9.30 
Piyano musikisi). 12.15 Roma kısa dal
gası: Napollt<'n şcrkılar. 18.15 Bcrlin kı
sa d!l'}gasf: 1lilfflll $arkıları. ı\! 30 Roma 
kısa dalsıası: Piyano - Keman konseri. 

Şar ıl ı. 2{ .j ~ a · ; ~ ~-Uı'"" ~ klL 
konser. 

OANS MTJSIKiSI: 
24.1~: Roma; Bari. 
MUHTELİF: 

19.10 Roma kıc:ıı dnhtııc:ı• Musikili a
rapça program. 20.37 Bari: Türkce mu
sikili program. 21,15 Bnri: Elen musikili 
program. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Hafta içinde: 

Snlı günü snat 17,30 da Eminönü Helke' 
vinde doçent Haldun Terem tarafındatl 
"günün diışüncelerlnden: Ulusal yakacil~ 
ve sentetik petrol,, mevzulu bir konferlllı 
verilecektir. 

* Beyoğlu Halkevinde Salı gi.ınil sas 
18,30 dn profesör Bay Fatin tarnfın<;tıı 
felekiyata dair bir konfernns verilecekti! 

Gülhane Müsamereleri 
Gl. Ttb. Okul. ve Hst. Bş. Tbb. defi 
Senenin dokuzuncu tıbbi ınüsarYl 

resi röntgen profesörü Şükrii Can 
gör'ün reisliğinde toplanmıştır. 

Bu müsamerede Prof. Niyazi Göf' 
cü tarafından Atipik bir SchüUeı' 

1 

Kristian hastalığı vakası, baş asist~ 
Dr. Rüştü Oskay tarafından bir Nı 

Velit Ebuzziya 

Beraet Etti 

Dün ağır ceza mahkemesinde, ge
çen sene hırsızlık maksadile evine 
girerek polis Hasan Basriyi öldi.iren 
Kazımla suç ortağı bahriyeli Sali -
min muhakemelerine devam edildi. 
Jandarma iki suçluyu tevkifaneden 
getirmişti. Suçlu yerine sonradan bir 
de kadın geldi. Bu da Salimin kansı 
Mükerremdi. Yalan yere şehadette 

bulunduğu için muhakeme edilmesi
ne karar verilmişti. Geçen celsede 
mahkeme Salimin müdafaa şahitle
rinin çağınlmasına karar vermişti. 
Dün şahitler gelmemişti. Suçlu: 

Dün ağır ceza mahkemesinde ihti 
liıs yaptığı iddiasile tevkif edilen Ba 
kırköy av derileri memuru Fevzi Te
kin hakkındaki davaya devam edildi. 
Mahkeme geçen celsesinde ehlivu -
kuf raporunun getirtilmesine karar 
vermişti. Rapor gelmemişti. Muha -
keme bunun için başka bir güne ta -
lik edildi. 

l 
robenzol ile aj(ulanma vıkası göst 
rilmiş, prof. Burhanettin Tuğan tar 

'-•••••••••••••••••••••••••••~ fından Metemoğlobineıni hakkın bir tebliğ yapılmıştır. 

Asliye ikinci ceza mahkemesi dün 

matbuat kanununa muhalif bir 

hareket iddiasını tetkik etti. Suçlu 

yerinde Ebuzziya matbaası sahibi B. 

Velit vardı. İddia şu idi: 

- Telefon rehberinin 23 üncü bas 

kısı Ebuzziya matbaasında yapılmış 

tır. Matbaa sahibi bunlardan iki nüs

hasını müddeiumumiliğe vermemiş

tir. Müddeiumumilik bunu matbuat 

kanununun neşriyatın ikişer nüsha

sını müddeiumumiliğe vermiye mec 

bur eden maddesine muhalü saya
rak dava açmıştır. 

Mahkeme rehberin i1an ve tarl -
fe mahiyetinde olduğu neticesine 
vararak Bay Velit hakkında ):>eraet 
karan verdi. 

- Karım hasta idi. Şahitlerin gel
mesini temin edemedim. Dedi. Ha -
kim de son defa olmak üzere müda
faa şahitlerinin çağınlması için mu
hakemeyi 28 hazirana talik etti. 

Yetimlerin Maaşlarından 
Para Almıı 

Dul, yetim ve mütekaitlerin üç ay 
lıkları verilirken ölüleri de diri gibi 
göstererek paralannı kendi zimmet
lerine geçirdikleri iddia edilen eski 
Beykoz malmüdürü Safer Süruri ile 
veznedar Şevkinin dosyalan dün bi 
rinci sorgu hakimliği tarafından ağır 
ceza mahkemesine verilmiştir. Yakın 
da muhakemelerine devam edilecek 
tir. 

KOMONISTLIK : 

Gizli Olarak Muhakeme 
Edildiler 

Dün ağır ceza mahkemesinde ko
münistlik suçile tevkif edilen Ali, 
Ferruh, Ahmet oğlu Mustafa, Çuka 
Ali, Mavro, Mustafa, Hristo, Reşat, 
Ahmet, Halit İrgat ve Hasanın mu
hakemelerine gizli olarak devam e -
dildi. Muhakeme geçen celsede ka -
rar için kalmıştı. Dün bazı noktala
rın tetkiki için başka bir güne bıra
kıldı. 

Bugün SAKARYA Sinemasmda 

RUTH CHATIERTON ve 
WALTER HUSTON 

tarafından oynanmış bir dram. 

KIRKLIK KADIN 
(Fransızca sözlü) • 

FRED ASTAIRE ve 
GINGER ROGERS'in 
En parlak muvaffakıyetleri 

VALS 
DALGASI 

FOX Jurnal'de: Türk - Yunan Paktı imzalanmlsı ve Arnavutluk 
Kralının evlenmesi. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. Suvare 8 de 

her iki film birden 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Sa. Al. Ko. 
1 - Bir tanesine 180 kuruş fiyat tahmin edilen 43,000 Yün Fanila ka

palı zarf usulile 2/6/1938 Perşembe günü saat 10 da satın alınacaktır. 
2 - Buna ait şartname 387 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin 5120 liralık teminat ve kanu

nun ve şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif ır.ektuplarının belli 
gün saat 9 za kadar komisyona vermiş olmaları. (1417) (2818) 

Bu mevzular üzerinJe 
Yaver, Prof. Şükrü Cangör, Ptc 

1 Burhanettin Tuğan, Pı'of. Burhan 
I tin Urus, Prof. Vahdi Ozan, Dr. /. 
met Hamdi, baş asis~an Dr. Mevl1 

Doğantuğ ve Bş. As Dr. Vasfi </ 
ner söz almışlardır. ............... --

Methur Opera Lirik •antözÜ 

OLGA SOMOGYI 
Yunan ope~ası tenörü 

B A K E A 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNl'de 
M. KEMAL ortestrası iştirakil' 
NOVOTNl BAHCESİ Açıktıt· 



15 - 5 - 1938 

Gündelik Gazete 
--<>--

TAN' ı n hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz. dUrüst. umlmt olm•k, 
kari in g•zetesl olmıya çatıımaktır. 

--0--

A BONE BEDELİ 
Tı.irklye Ecnebi 

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

Milletlerarası J)01lta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değls
tirmek 25 kurustur. Cevap için mektup 
iare 10 kuruşluk pul UAvesl lAzımdır. 

l GUNUN MESELELERi 

Bütçe Encümeninin 

Tavsiyeleri 
Kamutay bütçe encümeni, yeni yıl 

bütçesinin tetkikini bitirip verirken, 
üç esaslı tavsiyede bulunmuştur. 

Bunlardan biri harice gönderdiği
miz talebeye aittir. Encümen diyor 
ki: "Harice gönderdiğimiz talebeye 
ait işlerin ı>ir elden idaresi için 1416 
sayılı bir kanun var. Halbuki devlet 
daireleri stajiyer gibi adlarla doğru
dan doğruya talebe gönderiyorlar. 
Bu talebe, talebe teftiş teşkilatının 

haricinde kalıyor, kontrol edilemi
yor. İdare ve teftişin birlc~mesini te
min edecek tedbirler alınmalıdır.,, 

Bütçe encümeni, bundan sonra 
mahkeme harçlarının indirilmesini 
tavsiye ediyor. Diyor ki: "Bundan 
evvel harçların yiik~elmesi bu nevi 
gelirlerin yarım milyon artma5ına 
sebep olmu tur. 1',akat halk sıkıntı 
çekmiştir. Mahkeme harçtan devle
tin esaslı bir geliri değildir. İndiril
melidir.,, 

ÖçüncU tavsiye de mektep kitap
larının vaktinde hazırlanmasına ve 
yetiştirilmesine dairdir. Bütçe encii
ıneni bunu yalnız tavsiye etmekle 
kalmıyor. Maksadı temin edecek 
tedbirler de alıyor. 

Hariçte bulunan talebemizin bir 
elden teftişi çok faydalı birşey olur. 
BüyUk fedakarlıklarla harice eön
dcrdiğimiz talebeden çok verim al
yvt,'°lff:-ırü mura a e, yalnız devlet 
bütçesinden para alanlara ait kal
mamalıdır. Hiikumetin miifettişleri, 
ailesinin yardımiyle gidenler hak
kında da veli rolii oynamalıdır. 

Fakat (bir elden idare) prensipini 
çok sıkı bir surette tefsir etmek hata 
olur. Maden araına, Sümer Bank gi
bi müe seseler, yeni yeni vazifelere 
atılıyorlar. Hiikumetmiiz, bol verim 
ve seri bir inkişnf temin etmek üze
re bunları birçok kırtasi kayıtlardan 
istisna etmiştir. Herhangi bir mak
sat için stajiyer göndermek ihtiyacı 
nı duyduktan zaman kırtasi kayıt
larla ve umumi biltçeye ait engel
lerle karşılaşmamalıdır. Eğer staji
yerlerin seçilmesinde veya yapılan 

nıasraf ta ölçüler haricinde hareket
ler varsa bunların tetkikine hiçbir 
tnani yoktur. Devlet sermayesine ait 
bütün müessesel-=r için eayeye uy
gun nıürakabe şekilleri kurulmuş
tur ve kuruluyor. 

Mahkeme harçtan hakkındaki tav 
siye çok yerindedir. Fakir bir vatan
daşın hakkını aramasına mahkeme 
harçlan engel olmamalıdır. Bu yüz
den ihmale uğnyan haklar çoktur. 
Bütçe encümeni geniş düşün.mü~ ve 
hakiki bir yaraya parmağını basmış
tır. 

Mektep kitaplannın valdinde ye
tişrnes\ hakkındaki tavsiye de geçen 
seneki acı tecrübeden ders aldığımı
za cöıt.rir. Umumi hayatta vazife 
&ören tışekkül ve kuvvetlerin, tec
rübeden ders aldıklarını gösteren 
her hareket, sevinçle karşılanmıya 
layıktır. Bütçe encümeninin tavsiye
si ve ted)irleri, ıeçen sene çok üzü
len, çocuJı ana ve babalarını, öğret· 
:menleri ve mekteplileri memnun e
decektir. 

Arsa Yüzünden Bir 

Adam Öldürüldü 
Sıvas, (T.\N) - Yıldızeline bağlı 

Barnaz köy inde bir cinayet işlenil
rniştir. Mus·afa oğlu Ahmet, "benim 
~e hisscrn vır,, diyerek Süleyman oğ 
.u Yusufun arsasına ev yaptırmak 
ıstc:rniş, bu yüzden aralarında kavga 
~ıkrnıştır. YJSuf, Mustafayı kama ile 
~ld" Urtnüş ve yakalanmı§tır. 

TAN 

Tür ki yenin 
Sakatlar 
Sağlamlar 
Ve Evliler 
U mumi nüfus sayımı ne

ticelerini bildiren cilt 
içinde birkaç defa dolatbk. 
Dolafmıya devam edelim. 

On binden fazla nüfusu olan 
tehirlerimizde bir yaşından 
küçük yavrular umum nüfu
sun o/o 20, 7 ıini tutuyor. Bun
lar arasında % 51,9 erkek, 
% 48, 1 kız çocuk vardır. 

Nüfusu on binden az yerler
de 1 yaşından küçük yavrular 
nüfusun % 31, 7 ıini tutuyor. 
Bunlardan o/o 53,9 u erkek, 
% 46, 1 i kızdır. 
Yalnız şu birkaç satır içinde bi

le memleketin nüfus vaziyetini ay
dınla tan mühim hakikatler vardır. 
Hiç şüphe yok ki, Türkiyedeki do
ğumların büyük miktarı nüfusu on 
binden az kasaba ve köylerdedir. 
Fakat buralarda nüfus korunamı
yor. Yaş grupları büyüdükçe kü
çük yerlerin nisbeti küçülüyor, on 
binden fazla nüfuslu şehir -
lerin nisbeti büyüyor. De -
mek ki, Türk içtimai siyasetinin en 
esaslı gayesi, küçük yerlerdeki do
ğumları korumak ve köy ve ka
sabanın sıhhi vaziyetini yükselt
mektir. 

Yüz yaşını geçenlere gelince iş 
değişiyor. Küçük yerlerin vasati 

ö~rü da~!.-k..ts:!l.&~.!f~ .... l.ım:a~~ 
ğüs vererek yüz yaşını aşanlar kü
çük yerlerde daha çoktur. Hele 
Şark vilayetleri, memleketlerinin 

diğer kısımlarına bu noktada bir 
üstünlük gösteriyor. 

B ütün Türkiyede yüz yaşını 
geçmiş 6241 kişi vardır. 

Bunlardan 3985 i kadın 2256 sı er
kektir. Ömürleri bir asrı aşanla
rın en çok bulunduğu yer, Muştur. 
Burada 165 bir a!nrlık veya daha 
fazlalık insan vardır ki, umum vi
layet nüfusunun on binde on bi
ri demektir. 

Karsta 291, Siirtte 127, Vanda 
150 yüz veya fazla yaşta nüfus var
dır ki, her üç vilayette nüfusun 

binde birine müsavidir. Bunlardan 
sonra Diyarbakır, Mardin, Elaziz, 
Urfa vilayetleri gelir, Asırlık in-

~ sanlar, Ankarada on binde üç, İs
tanbul ve lzmirde 10000 de iki, E
dirne, Çanakkale, Konya, Tekir
dağında on binde birdir. Hayat şart 
ları biribirlerine benziyen vilayet
ler arasında böyle bir nokta da bi
le tesadüf edilen benzerlik hayret 
verecek bir derecededir. 

Biitün Türkivede ırörülür şekil
de sakat olan 315,677 kişi vardır 
ki, bütün nüfusun yüzde ikisi de
mektir. Yani elli vatandaşta bir 
vatandaşın bir nevi sakatlığı var
dır. Sakatlığa her nedense erkek 
daha cok maruzdur. Tiirkiyede 
186.817 sakat erkek. 128.860 sakat 
ftadın vardır. Erkeklerde sakatlık 
nisbeti on binden az nüfuslu yer
lerdP vüzde 2.5 iken on binden faz
la nüfuslu yerlerde yüzde· 1.9 de
rece.c;ine iniyor. Kadınlar arasında 
büvük bir fark yoktur. 

F."k"ldı>r ;IT'.cıc:nıdsı c;;ı kı>tı Pl" rok 
vilayetimiz Kastamonudur. Bun
dan sonra Burdur. Kütahya. Mar
din, Sinop gelir. Kadınlar arasında 
da en cok c:ııkat Kastamonudadır. 

A rnından Sinop. Çankırı, Amasya 
gelir. 

S DVı>fhlrl-.ır #lt'Ac:ll'lnA .. tı h:i
yük nisbet bir ayağı topal 

olanlar arasındadır. Memleketi--·----- ~ 
45,457 kadın. hep beraber 109,600 
vatandaş vardır. 

ErkPklercie 42 MO hir kolu co
lak. 2~ 500 kör, 20.530 sağır ve dil
siz, 8828 iki aya]h topal, 8564 bir 
kac verinden sakat. fi49ô kötürüm, 
559!'5 kanhur. 3228 iki kolu colak 
ve 3853 di~er s11kııtlıklar vardır. 

Kadınlarda 27,232 kör. 4431 sa
ğır, 9971 kolu çolak, 9121 kötü
rüm, 7446 iki ayağı topal. 5963 
kanbur. 5385 birkaç yerinden sa
kat, 1435 iki kolu colak ve 2419 
diğer sakatlıklar vardır. 

Körlük lınzası en çok Malatya, 
Mardin, Urfa, Gaziantep vilayetle
rinde toplanmıştır. 

Bir kolu çolaklığa, miktar ba-

" Turfandadır ! .. 
B ab•m merhum derdi k~ 

- B•lıkpazarınd• kauya uijr•

m•d•n serbostçe gezenler ip c•nbazlıOını 
çabuk !Sijrenlrler. 

Gerçek te b6yle. Bir •damı •fallatm•k, 
t•tırtm•k, dOıUrtmek için ne 15z:ım .. 
bu d•r ıok•kt• mevcut. 

K•ldırımlar, bir rivayete göre Blzan•· 
t•n k•ldığı için lstanbul muhipleri ee -
mlyetl tardınd•n y•pılan lltlmH Uzerl
ne oekl h•llnde bırakılmıf. Bir rlv•ye• 
te glfre de yeni bir k•ldırım bu tarlht 
yerin çeınlslnl bozar diye llltmlyorlar
mıf. Sebep bu iki yüksek dUtUncenln 
hangisi oluru olıun hele biraz yaijışlı 

ve nemli h•v•lard• o sok•kt•n geçmek 
•yazd• c•ml kubboelnde yUrUmlye ben
zedl(jlnden lnıana mecburi bir egzersiz 
oluyor. 

Gelen geçen lıe, canını kurtarm•k için 
ol•cak, pek seri yürUdUklerlnden "par • 
don., demlye bile vakit bulmadan aize 
çarpıp geçlyorl•r. 

Unkap•nı kı>prUaUnOn kıuii• çekili • 
ılndenberl B•lıkpazarını alellde e•dde 
h•llne getirmek lstlyen yUk ar•buı, el 
ar•buı, k•myon, k•myonet ve otomlbll
lerde Y•Y•lar• •yrı bir h•y•t tehllkeal 
geçlrtlyorlar. Hele bazı' genlt ve densiz 
kamyonlar v•r ki; Bılıkpanrından tıp 
kı bir silindir içinden piston geçer gibi 
geçlyorl•r. B6yle bir c•n•v•ra rastgeleıı 
yolcular anc•k y•, y•n sokaklar•, yahut 

r····~~;:~·: ...... . 
f BURHAN FELEK ! ....................... . 
dUkklnl•r• k•çıp tatlı unlarını kurt•
r•blllyorlar. Gerçi bu h•lden yayal•r 
tlklyetçl •mm• eanaf memnun. ÇünkU 
dUkklnl•ra k•ç•nlar• öteberi Htm• lm 
klnını buluyorlar, 

B en B•lıkpanrını işte bu tartlar 

•ltında geçtiğim için hususi bir 

zevk duyarım. Tıpkı kapl•n avında ha
y•t tehlikesi yüzünden duyul•n heyee•n 
gibi. 

Balıkpazarının insanı •fallatan ıeylerl 
aruınd• etraft•kl yiyecek m•ddelerlnln 
fly•tl•rı d• v•rdır. Geçen gUn bir manav 

dUkklnında bir hıyar glSrdUm. Üzerine 

80 kuruı fly•t koymuılardı. Şu btldlijl
mlz hıyarın bu k•d•r kıymetlenlılne ı•
prken arkamd•n bir: 

- Dokunmasını seal geldi. 8a6 taraf• 

kendimi dar attım. Bir el arabası lmlf. 

H•ımetle önümden geçti 
P.1-nav• yakl•ftım: 
- Hıyar mı buf 
- Y• ne undın b•yım1' 

Nüfusunda cg_,~~i'?i 
Traıedı • Koll_!ık 

3
,, 

f':>.S. o 
Yazan: Sabiha Zelreriya Sertel 

Milletler Cemiyeti, milletler ara -
sında karşılıklı anlaşma, kardeşlik, iç
timai adalet, temin etmek emelile 
kurulmuş, hele Umumi Harpten 

sonra milletleri kül eden harp lfe
tini ortadan kaldırmak için milte -
cavize karşı müşterek emniyet düs
turile ortaya çıkmıştı. Herkes biri -
birinin elini sıktı, ruhlan, kafaları 

daha çok anlaşanlar biribirlerini •· 
lınlanndan öptiller. Bu kadar mil • 
let bir araya gelince ne olmaz? Teş
kitatları örümcek atı kadar biribi
rine girmi§, nilfuz ve kudreti bittin 
milletlerin ve krallıkların nü • 
fuzundan büyük bu müessese, 
hangi müşkül meseleyi hal • 
letmez?. Sulh, müıterek emniyet, 
mütecavize katfl milfterek hareket, 

• listede her teY var. Bütün bunlann 
karşısında tecavüz kimin haddine! .•• " 
"Kırarız darbı dest ile belini.,, 

* Harp trajedisi oynamak istiyen 

ler, birer birer Cenevrenin yan b· 
pısından kaçtılar. İtalyan askerleri 

l Habeşistan topraklarında çadır kur-

1 dukları zaman bütün milJetler blri
birine girdi. Ne? Tecavilz mü? .• Bi'I 

1 ona haddini bildiririz. Zecri tedbir, 

!abluka ... 

j Asi bir kumandan yabancı mJllet-
lerden aldığı yardımla İspanyayı yı-

l kılmış bir mamure, şimdi seyrine 
gittifimiz Palmir ve Menfis harabe

'leri gibi bir harabe haline getiftlili 

lstatiatik Umum Müdürlüğünde tcunil laaliyeti 

• zaman, yüksekten konuşan sesler 
1 yumuşadı, aman durunuz, biz kar
şıdan seyredelim. Karışırsak harp 
çıkar. Bir defa bir ademi müdahale 

'komisyonu kurahm da ... 
Çinde harp başladıtı zaman Mil· 

Jetler Cemiyeti, minimini Çin ma • 
rahhasının çenesinden okşadı: "Hak 
lısın yavrum, amma, biz karıpma • 
yız, sonra harp çıkar.,, 

kımından en çok İzmir, İstanbul ve 
Konyada tesadüf edilir. İki kolu ço
laklar en çok Konyadadır. Bir a
yağı topallık en çok İstanbul, İzmir, 
Konya, Kastamonudadır. İki aya
ğı topallar en çok Sıvastadır. Sonra 
Erzurum, Kastamonu, Konya ge -
lir. , , 

a ıfsfz "fl~ı18tlP<h1-.0!18A~fl°~ir9Şg 
Konya gelir. fstanbuldaki erkek 
kanburların miktarı 346, kadın kan 
burlar 340 tır. Bundan sonra kan
buru en bol vilayetimiz Konyadır. 
Sonra Kastamonu gelir. Kanburu 
en az yer, Ağ'rı vilavetidir. Burada 
16 kanbur erkek, 14 kanbur kadın 
vardır. 

En çok kötürüm kadına Kasta
monuda, sonra Zonguldakta tesa
düf edilir. Erkek kötürümlerin en 
çoğu Kastaftlonu ve fstanbuldadır. 

Türkiyede 3,160.367 evli er-
)\ck, 3,305,967 evli kadın 

vardır. Bu miktarlara bakılırsa ye
ni medeni kanundan evvel birden 
fazla kadınla evlenmiş yüz bin ka-

- H•yırl Beni fly•tı pfırttı. M uı: ka· 
ça? 

- 180 kuru,. Hıy•r d•h p•hılı. Kilo 
•u 200 ı geliyor. Llkln turfanda. 

Ne diyeyim? "Turf•nd•,. dlylnce akar 
aular durdu. 

DlSndUm. Balıkçılu yolun• girdim, Da 
n• gibi bir kılıç b•lı6ı t•blanın üstünde 
Y•tıyor: B•lıkçı: 

- All•h vermlt. kulum yesin diye! 
Yoleul V•y kaym•k v•yl Kırk kurup 
bab•ml Diye b•itırıyor. 

Blrn ileride tepal gibi Kalk•nl•r, otu 
ı:• gidiyor. LUfer, çln•kop kepazellkl 20 
kurut• •lan yokl Aeıdım h•llerlne ve 
içimden geçirdim. 
"- Bunl•r da turf•nda olsa ılmdl 100 

kuruı• kap•n k•p•na olurdu ... 
Biraz ileride bir dl6er m•n•v dUkkl· 

nında bir küçük aepet çlleğln DstDne 200 
kuruı fly.t koymuıl•r. inci misin mUb•· 
rek? 200 kurup bir çift kundura, bir 
keten pantalon, elden dOıme zayıfç• bir 
merkep •lınablllr. Llkln "turfanda.,dır, 
bir ıey demlye hakkımız yok. 

M emleketlmlz yemlı ve aebze mem 

leketldlr. Bun• klmıe itiraz ede

mez. Bizde çıkan zerzevat, bizdeki ye -
mlı hiçbir yerde bulunmaz. Hattı dUn
Y•nın en gUzel yemltlerlnl çıkardıilı id
dia ıdllen Kallfornlyad• bile. Llkln ney 
layeylm ki; fiyatları yanaıılır gibi deilll. 

60 kuruı• elm•, 10 kurup orta por. 
tak•I, 180 kurup muz, 50 kurup hıyar, 
20 kuruta Hkız k•b•Oı ve lllh ... 

Aeab• ıu bizim yemlı ve aebze hafi• 
ne de bir projektör tutulu d• et me1e· 
IHI gibi orası da aydınl•tılu naaıl olur? 

dar erkek bulunduğu tahmin edi
lebilir. 1 ,049,837 dul kadın, 

110,412 dul erkek vardır. Boşan
mış kadınlar 35,735, erkekler 
13,173 tür. 

On binden çok nüfuslu şehirler
de halkın yüzde 41,5 i, on binden 
küçük kasaba ve köylerde yüzde 
39 l · •lidir Demak..k.L sehitlerde1Cı ~v:fifn: nisoeti cfaha yüksektir. 

Bütün memleket içinde erkek nü 
fusunun en büyük nisbette mik
tarı evli olan yer Kırklarelidir. 

Burada yaşıyan erkeklerin yüzde 
45,3 Ü evlidir. Bundan sonra yüz
de 44 ile Çanakkale, yüzde 43,8 i
le Bilecik gelir. Mevcut kadın nü
fusunun en çoğu evli olan vilayet 
te Yozgattır. Burada yaşıyan ka
dınlardan yüzde 44,2 si evlidir. 
Dul erkeği en çok olan yer İstan
buldur. Buranın erkekleri arasında 
10,135 dul vardır ki, bütün erkek 
nüfusun yüzde 2,2 si tutar. Sonra 
yüzde l ,9 ile İzmir gelir. Dul er
keği en az nisbette olan yerler Gi
resunla Kırşehirdir. 

lstanbulda 73,181 dul kadın ya

şıyor. Bi;tün kadın nüfusa nisbeti 

yüzde 17,2 dir. Bundan sonraki en 

yüksek Muğla vilayetindedir. En 

aşağı nisbet te Van ve Ağrı vila-
yetlerind~dir 

Boşanmada erkekler için İs-
tanbul basta gelir. Burada 

2535 boımnmış erkek vardır ki. bü
tün erkek nüfusa nisbeti yüzde 0.6 
dır. Van vilayetinde bu neviden 
yalnız 20 erkek vardır. Kadınlara 
gelince, İstanbulda boşanmıc; ka
dınların miktarı 4771 dir. Nisbeti 
yüzde 0,6 dır. 

En aşağı nisbet Van, Kars, Ağrı 
ve Erzurumdadır. 

Türkiye, evlilik nisbeti her hal

de yüksek bir memlekettir. 15 iJe 

19 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 

14,7 si, 20 ile 24 yaşındakilerin yüz

de 50,7 si, 25 ile 29 arasında olan

ların yüzde 74,6 sı, 45 ile 49 arasın

da olanların yüzde 93 ,6 sı evlidir. 

Dullar ve boşananlar da hesaba ka

tılırsa 55 ile 59 yaşlan arasındaki 
Türk erkeklerinin ancak yüzde 2,8 
zi bekardır. 

Kadınlarda 15 ile 19 yaşlan a
rasında olanların yüzde 23.2 si, 
20 ile 24 yaşlan arasında olanlaT 
rın yüzde 80 ni. 25 ile 34 yaşları 
arasındakilerin yüzde 90,8 i evli
dir. Duıtar ve boşananlar da hesap 
edilirse 35 ile 39 yaşlan arasında 
Türkiyede ancak 2,4 bekar kadın 
vardır. 

* Dünyanın dört bir tarafında hup 
ler olup biterken, Milletler Cemiye-
ti son toplantısını yaptı. Haşmetini 
kaybeclu Babes imouator\l. ~_..,.w.ıııll!!L--ı 
bir trajedi kahramanı gibi, siyah pe. 
lerinine sarılmış, 'ilamletvari tnjlk 
bir sesle, yıkılmış UJkesinin felfte • 
tini saydı döktü, haritada değilse hi-
le, Milletler Cemiyeti dosyalan için 
de gölge mahiyetinde bir kralbjm 
kabulünü istedi. 

Beyaz eldivenli bir el, bu trajik 
sahnenin karşısında, kralın omuda
nnı sıvazladı, ayni trajik sesle: 
"doğru, fakat mümkün değil!,, dedl 

BURSADA 

Çok Ucuz 
Bir Otobüs 
Servisi 
Bursa, (TAN) - Yakında gelecek 

Tırak vapurunun İstanbul - Mu • 
danya seferlerine tahsis edilmest, 
Bursada büyük bir sevinçle karp • 
lanmış ve alAkadarlar tarafından 
turistik hareketlere hız \:e:ilmC'S.ine 
bebep olmuştur. Bu meyanda, Bur
sadnn Mudanyaya şliyen otobüs ııe
ferJerinin daha muntazam yapılabil
mesi için belediye reisi Neşet Kiper 
Bursa ve Mudanya otobüsçülerinl 
belediyeye toplamış, uç gün kenc:ll
lerile konuşmuştur. Son tcplant.ıda. 
Mudanya ve Bursa otobiislPrinin .. 
ferde sıraya taöl olarak yolcu alma
ları ve bir mesut şahsın idaresindıl 
hareketleri kararlu.ştınlmıştır. Qto. 

h ıs ~icretleri de ~40) kuruş olarall 
t.?ı:.ra edilmiştir. 

Belediyece, 1 hazirandan itibareı 
yalnız pazar günleri, bir de ma)'JI 

ve ilkte§l'in aylar1 kurulan yanayll' 
l:ı.r ıı devam ettiği :nüddctçe otel, lo 
kantt.ı ve kaplıcalard:ı yüzde yil"ID! 

tf'nzilAtlı bir tarıfe tatbiki emredll • 
m!ştir. 

Çekirgenin bü~ün yollan trınzim o 
dilmiş, otel ve kaphca!ar beledıyc 
s:hh.iye müdürlüğünün verdiği cfirei 
ti~ dairesinde temizlenmiş. sıhhi no• 
sanlar ikmal edilmiş ve boyanmqtır 
Şehir dahilinde ana caddelerdeki dülı 
kan ve evler de boyanmaktadır. 

Gelen misafirlerin daima ziyareı 
ettikleri Yeşil Camı \.e türtıec;ıne il 
den yolun Setbaşı icöprüsünden iti 
haren parke taştan yenıden yapı1ma 
sına başlanmıştır. 



i 
15 - 5 - 1938 TAN 

Vatanc.la~lo. 
~ül<'"'ıl<.at r

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır1111111111111111~ 

HiKAYE ~ 

Radyo Programlan 
Y eknasak Gidiyor 

-----------------Hukuk Fakültesinden M. K. isimli : -bir okuyucumz, şunları anlatıyor: : .. 
"l\lemleketimizde iki radyo istas- : -yontt var. Bunlar az çok faydalı olu E 

yorlar. Fakat o kadar yeknasak prog : 
ramlan '\"ar ki, insanı bıktırıyor. R ad ' : 
yolanmızda bir progTam sıkıntısı ol : 
duğu muhakkaktır. Bun u değiştir - 5 
mek ve daha istifadeli b ir şekle sok ! 
mak 13zımdır. l\1cscli, cum a r tesi ,.e : 
pazar günleri için hususi p rogram- : 
Jnr yapılması çok iyi olacaktır. Bü- E 
tiin Avrupa istasYonları buna ehem- E 
miyct veri~·orlar. Halbuki bizde öyle 5 
yeknasak hk var 'k i, spik erler bile 5 
her ak!i\am ayni şeyi tekrarladıkları : 
için onlarla beraber b iz de ezber den i -söyli~·ehiliyoruz. Hatti. çok de fa " A· :: 
man~ fi18nca yine başladı, kapatın!., 5 
deni~·or. B u işe bir çare bulunması E -

. -----i -: ------
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KOCA MIÇU 

" Emile Zola .. dan Çeviren : Faik BERCMEN 
~rııııııııııııııııııııııı., lıi7.ımd ır.,, . ................ -········----·---··--··· ~: ıııııııııııııııııııııı c 11 • 
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Boğmiçi Liamndeki dünkü •por bayramına iıtirak eden talebeler 

OKUYUCU Akşam teneffüsünde k.oca .~n
çu, beni avlunun hır koşe

sine çekti. Yüzünde çok sert bir i
fade vardı. Bu bakış, beni korkut
tu. Çünkü Miçu, iri yarı bir deli
kanlıydı, kocaman yumrukların
dan dolayı dünyada ona düşman
lık gütmek arzusunu gösteremez
dim. Hala köylü şivesini saklıyan 
bir eda ile: 

M içunun yıldığı bir tek şey 
vardı. Açlık. Bir türlü doy

mazdı ve her zaman açtı. Koca, 
mağrur olmasına rağmen kahvaltı 
yemeğinde önümüzden fazla bir 
tabak almak için türlü türlü mas
karalıklar yapardı. Kollejin çok sıs 
ka mutfağı hepimizden ziyade ona 
ıstırap verirdi. Biz, ne de olsa şe
hir, yani mahallebici çocuğu sayı
lırdık. 

SEHRIMIZDEKI 
-ı Boğaziçi MA ( Lisesindeki 

Spor Bayramı 

Güneş, Harbiyeyi Dün Arnavutköyündeki Boğaziçi 
liselerinde, Darüşşafaka talebesi ile 
birlikte güzel bir spor bayramı ya
pılmıştır. 

Mektupları 

'---'· ·-··-.. ··· 
Küçük Modaya Giden Yol 

Tütün tüccarı K . H., şunları yazıyor: 

"Küçük Moda Kadıköyünün en güzel 
mesire yeridir ve deniz banyoları da bu
rada yapılır. Fakat Kadıköyünden küçük 
Modaya giden yol üzerinde birtakım bek 
el kulübeleri var ki, bunlar bir mezbele
lik halinde duruyorlar. HattA bazılan, bu 
kulUbeleri görünce yolu kapalı zannederek 
geriye dönüyorlar. 

- Bana bak, dedi, bizimle ol
mak ister misin? 

Koca Miçunun açık havada ye
tişmiş olması, ona fevkalade bir 
iştah vermişti. Her halde .. 3 • O MaglUp Etti 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 

Merasime istiklal marşı ile başlan 
mış ve askeri bando refakatile, spor 
cular bir resmigeçit yapmışlar, bu -
nu, Boğaziçi liseleri müdürü Hıfzı 
Tevfik ile Darüşşafaka müdürü Ali 
Karninin nutukları takip etmiştir. 

Şehrin guzelleştirilmesi için bir tarııf
ta milyonlar sarfedilirken, diğer tarafta 
yapılması en basit bir iş olan ;ıeyler yapıl
mıyor. Kadıköy belediyesinin nazarı dik
kati bu nokta üzerine çekilirse ı;ok iyi o-

Tereddüt etmeden "evet!,, ceva· 
hını verdim. Onunla beraber ol -
mak, sanki bana gurur veriyordu. 
Yapacakları işi anlattı .. 

Artık, ben de saklıyacak bir sır
ra sahiptim. Çarpışacak bir kuvvet 
teydim. Bu yeni şahsiyetim deh
şetli surette beni hazla ürperti -
yordu. 

Mektepte herkesin yaka silktiği 
yemekler şunlardı : Kırmızı salçalı 
balık, ve beyaz salçalı fasulye. 

Milli küme maçlarının başından
beri bir oyun kaybetmeden dünkü 
maça kadar dayanan Güneşliler Har 
biyeyi de mağlup etmekle esasen si
gortaladıkları şampiyonluklarını 

pürüzsüz idrak edecek vaziyete gir
miş oldular. 

Dünkü oyun zaman zaman vasat
tan yüksek, vakit vakit vasattan hay 
li düşük bir maç halinde cereyan et
ti.GüneŞ kadrosunun alışılmış merkez 
muavini Rıza dün hasta imiş, çıkma
aı. Onun eksikliği, muavin hattının 
üslüpsuz oyunuyla ~lti oldu. Birin
ci devrede Rızanın yerini lsmaile e
manet etmiştiler. Ismail orta mua -
vin olarak, hücumda ve müdafaada 
sistemli görünmedi. Gayretini ve 
canla başla en iyi oyununu çıkarmak 
arzusunu katiyen inkar edemiyece -
ğimiz Ismailin alışmadığı bir yerde
ki sağa sola kaçışlarını, ortayı ekse
riya oluk halinde boş bırakmasını 

mazur görmeyiliz. Fakat bu müsa -
mahamız, yan muavin yerinde çok 
defalar iyi oyunlarını gördüğümüz 
bu fedakar çocuğun merkez mua -
vinliğinde muvaffak olduğunu söy
letecek kadar kuvvetli değildir. 

Esasen bu vaziyeti gören Güneş 
idarecileri, ikinci devrede Yusufu 
ortaya, lsmaili yan hafa almak tec
nibesini yaptılar. A'mma, o tecrübe 
daha verimsiz ve daha çelimsiz çık
tı. Yusuf manasız top sürüşleri ve a
yağından çıkaracağı paslardaki tc -
reddüdü ile lsmaili dahi arattırdı. 

Halbuki ayni Yusuf cenah muavini 
olarak fena değildir. 

Murat birinci devrede soliç baş -
ladı. Sonra rakiplerinden birile çar
pışıp bir müddet topalladığından 

açığa geçirildi. Garip bir unutkan -
!ıkla Muradı solaçığa geçiren insan 
onu iyileştiği halde ayni yerde hı -
raktı. Murat solaçıkta muvaffak ola
madı. Zaten Necdeti soliçe alıp Mu
radı sağiçte denemek belki daha mü 
sait bir oyunu çıkarmak ihtimalini 
fazlalaştırabilirdi. 

lur.,, 

* O tobüsleri gece seferleri 

İlk olarak atletizm müsabakaları 
yapılmış, Boğaziçi lisesi talebeleri 
44 puvanla büyük bir galibiyet ka
zanmışlardır.Buna karşı Darüşşafaka 
lılar on puvan alabilmişlerdir. At
letizm müsabakalarında evvela yüz 
metre yarışı yapılmış ve Boğaziçin 
den Süreyya yüz .metreyi 12 saniye 
de almak suretile birinciliği kazan
mıştır. 800 metrede de Boğaziçin -
den Bülent birinci gelmiştir. Uzun 
stJ.amarl::ı Roij.,~,; 9 ; .,......ı ,..- c ~ ... ~r~ ..... h: 
rinci, Şahap ta ikinci olmuşlardır. 
Yüksek atlamada da Süreyya birin
ciliği almıştır. Gi.ille atma müsabaka 
sında Boğaziçinden Salahaddin 11.70 
metre atarak birinci gelmiştir. 

Şchzadebaşında, Veznecilerde, Zeynep 
KAmil caddesi 58 numaralı evde oturan 
Bilrhan Arput adlı bir okuyucu ısunları ya 
zıyor: 

"Şehirde i~liyen otobüsler, bilhassa ge
celeri hareket tarifelerini çok intizamsız 

bir hale sokuyorlar. Evvelki akşam saat 
10,45 te bir $iısll - FaUh otobüSüne bin -
dlm. Araba Şiııll istasyonundan kalktı. &o 
metre kadar gitUkte.n sonru c'iurdu. Ve on 
hiN' k;ırl-'> r '""'•rl:ı J..nHOl'li ~nf/ir. ve bill't
çfye burada niçin bC'kledlğımızı sorcıum. 

Koca Miçu, işi anlatırken ona 
büyük bir hayretle bakıyordum. 

Benim muti ve şaşkın halim, ona 
gitgide emniyet verdı ~e tafsila
ta girişti. Zil ç:ılıp ta tabur olduğu 
muz vakit: 

Dünkü maçtan bir enstantane 

girdikçe tehlikelerini kendi kendileri
ne azaltan bir şekilde oynadılar.Dün 
Harbiyenin merkez muavini yine iyi 
idi. Yalnız çok kısa besliyor ve yan 
muavinlerile oynamak itiyadına had 
dinden fazla mağlup oluyordu. Bu 
yüzden olduğu gibi hücuma kalkan 
Harbiye muhacimleri çok defalar yn 
rı yolda beklemeğe, tereddütlere düş 
meğe, önlri kapanmnğa mahkum o
luyorlardı. 

Muhacimler şütlerinde isabetsiz ve 
aceleci göründüler. 

Maçın talıilô.tı : 

Atletizm müsabakalarından son
ra futbol maçlarına başlanmıştır. 
Evvela B takımları arasında yapilan 
maçta Boğaziçi lisesi ta~ı!T)ı 3-0 Da
rüşşafaka takımi'nı yenmiştir. Ha -
kem Nuri Bos1,1tun hakemliğinde 

yapılan A takımları m~çını da Bo -
ğaziçliler 0-2 neticeyle kazanmışlar
dır. A takımları maçı çok güzel ve 
heyecanlı olmuştur. En son olarak 
Ping-pong maçı yapılmış • ve bunu 
Darüşşafakalılar 1-2 kazanmışlardır. 

Maçlardan sonra Darüşşafaka ta -
lebcsine bir ziyafet verilmiş ve top
lantı geç vakite kadar sürmüştür. 

izmirde: 

Hakem Bay Tarığın idaresinde iki 
taraf karşılıklı dizildi. 

Galatasaray 
Üçoka 3- 2 
Mağ:up Odu 

Sinema yolcularını almıya pntfonları ta
rafından mecbur tutulduklarını söyledi -
ler. Hakikaten sinema paydosuna birkaç 
dakika kalmcıyo kadar bekledik ve tam 25 
dakika sonra hareket ettik. Ben vazifem 
icabı, her gere Şişliden geç vakit İstıın
bul tarafına dönmiye mecbur olduğum için 
otobüslerin bu intizamsızlığına sık sık 
rastlıyorum. İşin daha fazla can sıkan tara 
fı da var: 

Bu otobüsler bilhassa Tarlabaşı cadde
sinden gayet ynvnş geçiyorlar. Birkac met 
rede bir durarak müşteri alıyorlar. Adım 

başında bir durak var mıdır? Günün en 
kalabalık saatlerinde en az 45 kilometre 
sUratle gittikleri halde geceleri ancak 10, 
J 5 kilometre ı;Oratle ilerliyorlar. Asıl du
rak yerlerinde araba bckliycn yolC'ular 

ise, otobilslerdc yer bulamadıklar1 için, 
yaya gitmiyc ve başka araba bcklcmiye 
mecbur kalıyorlar. Bu yolsuz. hareketle -
rin tekerrür etmemesi için belediyenin dik 
kot gözünü çekmenizi dilerim.,, 

* 
Sahte Talebe 

Bir okuyucumuz gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

Güneş kadrosu: Cihat - Faruk, 
lbrahim, - Omer, Ismail, Yusuf -
Salahattin, Necdet, Melih, Murat, 
Rebii. 

"Talebe olmadıkları füılde, başlarında 

ortamektep ve lise kasketi bulunan bir -
çok çocuklara her yerde rastlanıyor. Bun
lar bazı miımısebetsiz muhitlerde, çirkin 
hnrcketlercle bulunmaktadırlar. Talebe -
nln ı;e\•lycsini haysiyet ve ~erefini umu -
mun nazarında düşı.iren bu kabil sözde ta 
Iebenin mektep kasketi giymekten mene
dilmesi çok ltızımdır. Bu hususta alAka

İzmir, 15 (TAN) - Milli küme dar makamların dikkat gözllnü çekmeni
maçlannı yapmak üzere şehrimize zJ dilerim.,, 

Harbiye kadrosu: Fethi - Hayri, 

Şilkrü - Haşim, Muhterem, Şeba

bettin - izzet, Celal, Habip, Ab -
durrahman, Mücahit. 

gelen İstanhulun Galatasaray takı - '!!!!"'"'!!!!~ ...... ~!!!!"'!!~ ................. ~~""""""""!'.'!!!!!~ 
mı bugün ilk müsabakasını Üçok ile oldu. 23ilncü dakikada Sait bir ceza 
yaptı. Ve 3-2 mağlup oldu. Günün 
cumartesi olmasına rağmen büyük 

bir kalabalık tribünleri tamamen 
doldurmuş bulunuyordu. 

vuruşunu gole tahvil etti ve takımı
na beraberlik sayısını kazandırdı. 

Galatasaraylılar, tekrar hücuma geç 
tiler ve 44 üncü dakikada ik inci golü 
yaparak devreyi 2-1 galip bitirdiler. 

- Anlaşıldı değil mi? diye al
çak bir sesle tekrarladı. Korkmı

yacaksı-r., "" h i7i Plf' w•rmivPCek~in 
degirmı. 

- Merak etme! Yemin ettim ya. 
Olgun bir adam tavrile dik bir 

halde bana baktıktan sonra ilave 
etti: 

- Seni dövmem, fakat her yer
de senin bir alçak olduğunu söy
lerim, o vakit seninle hiç kimse 
konuşmaz. 

Bu sözün üzerimde uyandırdığı 
ürkekliği hala '1atırlarım . 

- Yok canım. dedim, bana dün
yayı verseler size ihanet etmem. 
Konuşmadan sonra, akşam ye

meğini sabırsızlıkla beklcmiye baş 
ladım. 

il 

K oca Miçu, Var kasabasın

dandı. Babası , birkaç dö
nümlük arazisi bulunan bir köylü 
idi. 1851 darbei hükumetinde bü
yük bir rol oynamıştı. Sonraları 

ortalık sükuna kavuşunca bir ta
rafta unutulmuştu. Fakat hala "ko
ca haydut,, lakabı ile anılıyordu. 

Bu namuslu ve cahil adam, oğ
lunu kolleje vermişti. Her halde, 
kendisinin silahla yapamadığı şey· 
leri oğlunun kalemle yapmak ar
zusunu gösteriycrdu. 

Bu tercümei hal aynca Koca Mi 
çuya şüpheli ve kahramanca bir 
mahiyet atfettirıyordu. 

Fakat, ikinci devredeki haikmiyet 
leri çok sürmedi. Üuok, 42inci daki 
kada istüste iki gol çıkardı ve maçı 
3-2 galip olarak bitirdi. 

Miçu, bizden daha büyüktü. On 
sekizinde qlmasma rağmen hala 
kollejin dördüncü sınıfında oku -
yordu. Fakat, hıç kimse bu halin
den dolayı onuı!!a alay etmiye ce
saret edemezdi 

Öyle bir zekası '\'8rdı ki, zor an

lar ve öğrenir, Jiıkin öğrendiği şe

yi layikile kavrar ve hiçbir vakit 

unutmazdı. Yüzünde daima tatlı 

bir mana ve ifade okunurdu. 

---o---

Bu yemekler olduğu zaman hiç
birimiz yemezdik. Halbuki Koca 
Miçu, nefes almadan en az altı por
siyon atıştırırdı. Yemeğin keyfiye
tinden ziyade kemmiyeti ile alaka
dardı . Onun kızdığı şey az yemek 
çıkmasıydı. 

Masamızda muallim muavinle
rinden biri otururdu. Bu adam sıs
ka, kuru, zayıf bir şeydi. Fakat 
muallimlere çift porsiyon çıktığı i-

•· . 
di. Koca Miçu s~a muavfoin·7e-
meklerine yan gözle bakar ve av
luya çıktığımız vakit, hırsla: 

- Bu herifin iki misli büyüğü 
olduğum halde b&na onun yarısı ka 
dar yemek veriyorlar , hem de hep
sini silip süpürüyor, diye homur
danırdı. 

IV 

A syan beyaz salçalı fasulye 
ile kırmızı salçalı balığa 

karşı yapılacaktı. Çocuklar, Mi
çuyu şef seçmekte haklı idiler. 

Micunun bu liderliği bana en 
büyük cesaret nümunesi gibi gel
di. Çünkü bu vazifeyi, bir fedai 
gibi üstüne almıŞtı. 
Düşününüz bır kere! içimizde 

yemek yememekten en fazla ıs
tırap ve açlık duyacak olan oydu. 
Bu fedakarlık, kendisini cümhu
riyet terbiyesile ve feragatkarlığı 
ile yetiştirmiş bulunan babasından 
mevrustu. 
Akşam yemeğinde grev güzel 

bir şekilde başladı . Sadece ekmek
leri aldık . Kırmızı salçalı balık ve 
beyaz salçalı fasulye kalmıştı. Ge
len tabakların hıçbirine dokunul -
mamıştı. 

Koca Miçu, fevkaladeydi. Ek
mek bile yememişti. Dirseklerini 
masaya dayadı ve balıklan atı§tı

ran sıska muallım muavinine ha
karetle baktı. 

Bu sırada mubassırlar. :nüdürü 
çağırmışlardı. Müdür yanınıza ge
lerek yemekten niçin şikjyet etti
ğimizi sordu. O zaman Koca Miçu 
ayağa kalktı ve: 

- Efendim, dedi. Ba!ık kok -
muştur. Midelerımiz on-ı hazmede
mez. 

Müdüre meydan ver:neden sıska 
muallim muavinı atıldf.: 

Harbiye takımını 3-0 mağlup e
den Güneş takımının yegane cazi -
besi, her parlayışı ayrı bir heyecanla 
seyredilen merkez muhacim Melihti. 
Süratin ve çıkış parlaklığının Melih
te olduğu kadar cana yakın görüneni 
bu son seneler içinde hatırlıyamıyo -
ruz. Ayni bedeni kabiliyetini muha
faza etmek ve bir parçacık daha top 
kontrolünü pişirmek şartile bu ço -
cuk Türk sahalarının temaşa kıyme
ti en yüksek bir f utbolcüsü ola -
caktır. 

Harbiye takımı 

n08ıl oynadı? 

llk dakikalardan itibaren Güneş -
liler ağır basmağa başladılar. Rakip 
lerinin nısıf sahasına yerleştiler. Fa
kat hücum hattının gol çıkaran ele
manı Melih için o vaziyet hiç te mü
sait değildi. Derinleme gelen pasla
ra daha kolaylıkla hakim olan Melih 
yandan gelen ve sıkışık vaziyetler -
de aldığı paslardan sürati sayesinde 
istifade edemiyordu. 

Güneıin ilk golü : 

Güneş takımı yarım saatini böyle 
beyhude tazyikle geçirdikten son -
ra Melihin gayreti ve sürati ile he -
diye ettigi ilk gole kavuştu. Bir ara 
sol geriden solaçığın bulunamıyaca
ğı bir yere kadar uzatılan topun dı-

Oyuna 5,5 te Galatasarayın Üçok 
kalesine kadar uzanan bir hücumu ile 
başlandı. İki takım da 15 dakika ka
dar mütereddit bir oyun oynadı. Fa 
kat Galatasaray yavaş yavaş uzun 
paslarla oyun üzerinde nisbi bir hiı 
kimiyet tesisine muvaffak oldu. 18 
inci dakikada sağ açık Necdet ortalar 
dan kaptığı topu güzel bir vuruşla 

Üçok kalesi önüne kadar getirdik -
ten sonra ve çok yerinde bir şutla 
Galatasarayın ilk golünü kaydetti. 

Rüzgar da lehlerine olduğu hal -
de mağlup vaziyete düşen Üçoklu -
lar, golden sonra gayrete gelerek bor 
lar, golden sonra gayrete gelerek bir 

Barutqücü Sahasında 
Bu9ün Yapılacak Maçlar 
Bakırköy Halkevinin kupa maçla 

rı bugün Barutgücü sahasında yapı
lacaktır. Kupa maçları: 1 - Bakır

köy - Dcmirspor A takımları saat 
14,30 da. 2 - Alemdar Gençler Bir 
liği - Barutgücü A takımları saat 17 
de. Bundan başka Barutgücü - Nişan 

taşspor B takımları saat 13 te, Barut 
gücü - Bakırköy rum genç takımları 
saat 10 da birer maç yapacaklardır. 

Onun sadece t:.ir defa kızdığını 

görmüştüm. O da mubassmn bi:ı:e, 

cümhuriyetçilerin birer hırsız ve 

haydut olduklarını söylediği giin· 

dü. Bu sözü duyan Miçu, az daha 
herifin üstüne atılıp. boğazlıyacak
tı. Bu yüzden de zavallı çocuk mek 
tepten de kovulacaktı. 

- Mademki kokmtştu, neden 
başka akşamlar tabak tabak atış

tırıyordun? 

Miçu. boynuna kacllr kızardı. 
O akşam bize bır iCY söyleme

diler. 

Ertesi gün de. cbha ertesi gün 
de Miçu müthışti Muavınirı 

sözleri ona fena halde dokunmuş
tu. Eğer işten vazg.çersek birer 
alcak oldubmuzu tize söyleyip. 

Harbiyeliler dünkü tahmin yazı -
mızda işaret ettiğimiz gibi sahanın 
ortalannda güzel, tesirli mesaf elcre (Devamı 8 incide) 

ret ettiler. 
22 inci dakikada Namığın sıkı bir 

şütünü, Sacit fevkalade b ir plonjonla 
kurtararak muhakkak bir gole m ani 

Aynca güreş, voleybol ve basket -
bol macları da vaoılacaktır. 

Fakat, bu hali beni şaşırtmazdı. 
Babası onu zamanından evvel ol
gun bir adam vaziyetine sokmut
tu. (Devımı B incide) 
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FiLMLE GÜNÜN HADiSELERi 

8Qfvekü Celal Bayar, doıt Yugoılavyaya yaptığı ıeyahal

ten döndü. Dün öğleden ıonra da Silivride donanmamızın Ü~ ,. 
alayına büyük mera.imle ıancakları verildi. Aşağıdaki resim-

Şu 
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Garip Dünyada: 

Bu9ünkü Hindistan: 
lerde bu iki haJiıeye ait resimleri veriyoruz: 

• 

Bir Öpücük 
İçin Altı Ay 

Hapis 

"Camia,, nın Terbiye 
ve Tahsil Sahasındaki 

• 
• 
• 
• 

İngilteredc Şcfild'te Henri Cems 
namında biri, geçenlerde bayan Tar 

.. • ncr isminde güzel bir çorapçı kadı

nına bir çift çorap ısmarlamıştır. 
Çorapları almıya gittigi gün Henri, 

• kadına kompliman olsun diye, ken
disinin ölen karısından çok güzel 

• olduğunu söylemiş ve hemen öpü
vermiştir. 

Bayan Tarncr derhal polise mü-
• racaat ederek şik~ytçi olduğunu bil 

dirmiş, iş mahkemeye aksetmiştir. 
• Birkaç gün sonra Hcnri, bir ö.pü

ci.ik için 6 ay hapse mahkum olmuş 
Gelelim Camianın maksadına 

şekil veren fikir ve zihni
yete ve bu maksadın terbiye ve 
tahsil sahasındaki tecellilerine... \ 

Hindistanda pek küçük bir ekal .. 
liyet olan komünistler müstesna, 
her hareketin esası dindir. Yalnız 
zamana göre din telakkileri kendi
lerine göre birer şekil almışlardır. 

Camia da dinin hayattan aynla
mıyan bir realite olduğuna kanidir. 
''Her hareket imandan doğar,, der· 
ler. Onun için en küçük sınıftan 

en büyüğüne kadar çocuk ve gen
ce dini bir terbiye verilir. Küçük 
sınıflarda nazari din tedrisatı yok 
gibidir. Fakat yedi yaşından itiba
ren çocuklar mensup oldukları di
nin resmi dualarını yapar. Müslü
manlar cemaatla namaz kılar. Beş, 

altı çocuk, hatta mektep hiricinde, 
ezan okundu mu derhal oyununu 
bıralor, gider, abdest alır, biri ima· 
mete geçer, namaz kılarlar. Buna 
itiraz ederseniz şöyle cevap verir
ler: 

- Bu beraber dua ve temizlik, 
onlara hem maddi, hem manevi bil 
inzıbat oluyor. 

- İsveç jimnastiği ayni vazife)'\ 
görmez mi? 

- Kısa bir müddet için, namaz 
ihtiyarlığa kadar adet olarak kalır. 
Sonra çocuk bunun ahlaki tarafını 
da daha kuvvetle zaptediyor. 

Bülük sınıflarda din tedrisatının 
nazari tarafı da yapılır. Fakat dü
süncelerini. itirnzl.annı h~__,.~ 
ser~ ·· l"yeıbw~lar, Yabancı-
ya çok muhafazakar görünen bı: 

vaziyet, eski Mtislümanların din 
telakkisine taban tabana zıttır. 

H in~ist~nda: hatta başka İs-
lam alemınde de terakkiyi 

kabul eden dindar sınıfın zihniye
ti, hıristiyan dünyasının Röne
sanstan evvelki, yani üç, dört 
asır önceki haline tamamen 
benzer. O devirde hıristiyan zihni
yeti bütün maddi hadiseleri din 
kitaplarına göre tefsire kalkmıştır. 
Bu müşkül olmuştur. Çünkü hıris
tiyanların kitabı hilkatin iptidası
nı anlatmak istemiştir. Maddenin 
hilkati ve kainatı idare eden ka
nunları tabii olarak binlerce sene 
evvelki görüşe göre anlatmış, pek 
zorlu, ekseri gülünç tefsirlere muh· 
taçtır. Bunun yüzünden hıristiyan 
dünyası baştanbaşa kana boyan
mıştır. Garpte yalnız ruhani değil, 
maddi hakikatlerin de şehitleri ol
muştur. Onlar sayesinde ilim ve ha 
kikat ilerlemiş, bugünkü vaziyetine 
gelmiştir. 

Müslüman dünyası da terakkiye 
taraftar olduğu vakit maddi haki· 
kat ve kanunları Kur'andan çı -
karmak istemiştir. Bu Mutezileden 
haşhyarak on dokuzuncu asnn 
Şeyh Abdllsuna kadar dayanıyor. 
Kur'anda vazıh bir kozmogoni ol
ll'ladığı için bu hnrcket nisbeten 
kan dökülmeden vücude gelmiş ve 
l(ur'anda ilmi hakikatleri teyit e
decek birkaç avcı te bulmak bun· 
ların çok işin~ gelmiştir. Fakat 
netice itibarile kendi oturdukları 
~alı biraz kesmişlerdir. Çünkü, 
er büyük dinin ahlak faydası bi

lib' ırine benzer. Bunların başlıca-
ları · · . . ıçın zaman yoktur, mazi, hal, 
ıstıkbal h · · · · , er zaman ınsan ıçın carı 
olacak ahlak esaslarıdır. 
b Hatta, hiç dine istinat etmiyen 
ğ lr ceınaatin ahJUk faydası da aşa
kı, Yukarı dinlerin verdiğinden baş 
da değildir. Demek, ahlak bakımın
ı an terbiyeyi, dine istinat ettiren
d~r doğru yoldadırlar. Fakat mad
l ~akikatıere hakim kanunları da 
ncılden K ' , ur andan çıkannıya uğ-
~rak, bulamadıklan zaman man 

O)"Unlarile maksatlannı isba-

Usulleri • 
• • tur • 

* 
ç~~~~~ • • Garip bir &elamlaşma 

~ Yazan: HALİDE EDiP i 
; ~~ ~, ""'"'---~~~~-..-~~~"""~~_,....,/'Wı. AI' 

• Baıvekilimiz, dün •abah Sirkeci istasyonundan çıkarken • 

Yedinci asrın sonlarına doğru in
sanlar bilhassa Fransada, 

0

biribirleri 
nin yanaklarını öperek selamlaşı

yorlarmış. Bu usul öpüşmek hiç iyi 
değilmiş. Çünkü bazi erkekler, kar 
şılarına çıkan güzel kadınlan, yal
nız bir defa öpmekle kanamıyorlar 
ve adeta yanaklarına yapışıp kalı

yorlarmış. O kadar ki, bir güzel ka
dının bir erkeğin seliımını kabul et 
mesi kendisine bnzan 20 - 30 defa 
yanağından öpülmiye mal oluyor
muş. 

"Camia,, daki küçüllier, yeni binalarının 
temel taşını koyma merasiminde 

ta çalışmak, yavaş yavaş mu
hafazakar din diinyasının fik 
rini altüst etmiştir. Her di
nin hikaye ve i!im mefhumları, 

hatta içtimai kanunları zamanla 
değişmiye mahkumdur. Fakat ah
laka esas olan nuktaları her zaman 
caridir. "Din bir küldür, ya hepsi 
ya hiç birisi,, diyen müfrit muhafa
zakarlar mütemadiyen maddi ha
kikatleri ilim ve yakına istinat et
tirmiye çalışmakla gençliği isyana 
sevketmişlerdir. 

Buna misal olarak_ g~~plaş -
mış bir gchç Muslumanla 

mükiılememizi harfi badine bura
da tekrar edeceğim. 

- Ben artık. kendime Müslü
man diyemem, cünkü Yunusun, ba
lık karnında nasıl yaşadığını izah 
edemivorum. 

- Pekala! Müslüman değilim, 
deseniz .. 

- Hayır, değilim de diyemem, 
çünkü insanların biribirlerine kar
şı hareketlerini Müslümanlıktan 
daha doğru, daha pratik ve güzel 
tesbit eden ahlakiyat görmedim. 

dadını ifade etmeyi istediği saha
larda onu serbeset bırakıyorlar, fa
kat gunlük hayatları mazbut bir 
program içinde geçiyor. Sınıflar 

yükseldikçe hürriyet tarafı yavaş, 
yavaş müesses inzibattan fazla ol
mıya başlıyor. Talebe kendi haya· 
tını, eğlencesini, mesaisini ve hat
ta inzıbatını kendi tanzim ediyor, 
Gazetelerini kendileri çıkarıyor, 

konferanslarını, okuyacaltları ki
tapları, şube, şube her nevi faali
yetlerini kendileri tanzim ediyor. 

Camianın, mektep ve üniversite 
sınıfları haricinde tetkik şubeleri 
de var. Çin de dahil olduğu halde 
btitün Müclüman dünyasından bura 
da muayyen bir mevzuu tetkik, o
nun üzerine bir eser yazmak için 
gelen bir hayli yaşlı talebe vardır. 

Mektep, bütün tedrisatını pek az 
istisna ile ordu lisanında yapar. 
Hindistandaki Hsan meselesi bahsi
ne başka yerde temas edeceğimiz i
çin bunda durmıyacağım. 
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Celal BayMın Belgrattaki ziyaretlerine ait bir intıba 

Silivrideki mercu;mde Filotilla komutanına ıancak veriliyor 
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Her çeşit eşyaya &ıhhi kontrol 
Kaliforniya hiikumeti, vapur, tren 

ve tayyareler4en inen bütün yolcu
ların bavul vesaire gibi eşyalarını, 
dezenfekte etmeden Kaliforniya'ya 
sokmamıya karar vermiştir. Bağaj
ların dezenfekte edilmesinden mak
sat, mikrop vesaire gibi tufeylat ve 
haşeratın imhasıdır. Bu ameliyeden 
kimse istisna edilmiyecek, hatta na
zırların eşyaları bile ayni şekilde so 
kulacaktır. 

* 
Çizmeden para çıkmıJ 

Kanadanın l'6ronto şehrinde lıti 

• v.ar .bir ..kadın. cıftlikte calısırken 
giymek içip pa~ardan eski bir süt 

• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
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çizme satın almı~. Evine döndüğü 

zaman çizmeleri giymiye çalışırken 

bir tekinin içinde 500 bin frank de
ğerinde kağıt paralar bulmuştur. 

Kadın bu paraların bir kısmı ile ye

ni çizme almış ve eski çizmeleri de 

hatıra diye bir sandığa yerleştirerek 

saklamıştır. 

* Çinde bir kadın taburu 
Çinin Şansi eyaletinde Çin kadın

larından müteşekkil bir kadınlar ta
buru teşkil edilmiştir. 30 kadından i
baret olan bu tabur, Çinde köyden 
köye gezerek erkekleri Japonlara 
karşı harbe teşvik etmek iç.in propa
ganda yapacak ve eli silah tutan ve 
sıhhati ~erinde olanları cepheye sev
kedecektir. 

* 
Avrupaya kauçuğu getiren 

büyük kaşif 
• Mayısın birinde kaşif Kondaman' 

nın Afrika müstemlekelerine yaptı-

• 
1 ğı 5 senelik seyahatin 200 üncü yıl
dönümü kutlanmıştır. Kondaman, 

1 müstemlekelere, hattıüstüvanın sü-
• hunet derecesini ölçmek ıçın git

mişti. Dönüşte Avrupaya, kauçuğu 
- O halde, dinin içtimai ve ah

laki faydalarını al, yunus ile balina 
balığını kendi hallerine bırak. 

Mektep iptidai hocası yetiştiren 
bir şubeye çok ehemmiyet verir. 
Ayni zamanda Hindistanda lazım 
ve orada pazarı olan bütün el sa
natlerindc ihtisas sahibi işçi yetiş
tirmek için şubeler açmak üzere 
idi. Bana bu saha Müslümanlar a
rasında en lazım gibi göründü. Çün 
kü hudut vilayP.tleri haricinde Müs 
lüman köylü pek mahduttur. 

· ~ :Amiral Şükür Okan, kıtalarr teltiı ediyor 
• getirmiştir. 

- Hayır .. Bize hocamız "ya hep
si, ya hiç biri .. dedi. İlmi, acayip 
tefsirlerle Kur'ana uydurmak ta i
şime gelmiyor. Seyh Abdunun mik 
roba "cin" demesini fikir doğ
ruluğu namına çırkin buluyorum. 

Hıristiyan dünyasında bugün te
essüs etmiş olan şey ahlaki hakikat
lerle ilim hakikatlerini biribirinden 
ayırmaktır. Onun için bilhassa An
g.lo - Sakson uleması arasında çok 
dindar örnekler görünüyor. Ve Ca-
mıa, İslamda işte bu yeni vaziyete 
giren benim bördiiğüm ilk mlies
sesedir. Hiç kimse Aynştayn na
zariyesini, yahut Kuvantom nazari
yesini din ile karıştırmıyor. 

J nzıbat bakımından Camia -
nın terbıycdeki yolunu hem . . 

ölçülü, hem de makul buldum. Kü-
çük sınıflarda hürriyet inzibatla 
karışıktır. Çocuğun benliğini, isti-

• 
İhtısas sahibi amele de bakım

sızlık ve mektepsizlikten azdır. 
Hinduların hem köylü, hem de ka
saba halkı için sayısı çok olan te
şekküllerine mukabil, Müslüman- • 
ların hemen hiçbir mektepleri yok 

• 
• 

tur. Halk, ister istemez ecnebi ser
maycsile açılmış fabrikalarda an
cak kuru ekmek temin edebilecek 
bir ücretle çalışır. 

B üyük sınıflardaki tedrisat-
tan bahsetmiyeceğim. Ta

rih ve edebiyat sahasında kendi 
yerli mevzularına en büyük mev-

• 
• 
• 
• 
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itfaiyenin ayağına giden yangın 
Bir yerde yangın oldu :mu, itf ai

yeye haber verilir ve itfaiyeciler der 
hal vaka yerine gider, ateşi söndüriir 
ler, değil mi? 

Halbuki, Danimarkada bunun ta
mamen aksi bir vaka olmuş. Yani, 

• yangın, söndürülmesi için itfaiye
nin bulundugu binaya kendisi git
miş. Bakınız, nasıl: • 

• 
• 
• 

Danimarkanın merkezi olan Ko
penhag şehrinde bir belediye çavu
şu arabasını sürerken üzerindc'ki eş
yalar nasılsa ateş almış ve yanmıya 
başlamıştır. Arabacı, ateşi söndür
mek için hiç telaş etmemiş, yalnız 
hayvanları itfaiye garajının önüne 
doğru olanca hızla koşturmuş, yani 
ya.~g~~ı itfaiyecilerin yanına götür
muştur. 

kii veriyor, bunun haricinde tah
sil herhangi mektep tahsili gibidir. 
Kiiçı.iklerin tarnfında çok uzun sa-

(Devamı 11 incide) • Karaman bahriye/ilerimi~ mera.i.mJen .onra geçit remainJ e • Tabii ateş iki dakika içinde sön
dürülmüştür. 



Bir Mektep 
Çöktü, 21 
Talebe Yaralandı 

Hopa, (TAN) - Orta okul ve ilk 
okul talebesinin müştereken okuduk 
lan binada bir çöküntü olmuftur. 
Kimyahanede orta okul ikinci sınıf 
talebesi kimya tecrübeleri yapar
ken döteme çökmüş ve altında bulu
nan ilkokul birinci sınıf A şubesi ta
lebesinin üzerine yıkılmıştır. A. şu
besi talebesinden bir kısmı çatırdıyı 
duyunca korkulanndan kendilerini 
pencereden a§Bjı atmışlardır. Kaza, 
ilkokulun 600 ve orta okulun 300 e 
yakın talebesi aruında büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. 

İlk okul talebesinden 11 l, orta
mektepten 10 u hafif ~tte yara
lanmı,, kaza böylece hafif surette 
atlatılmıştır. 

Doğuda Birçok 

Nehirler Taıfl 

TAN 

IURDUIDA ÇOCUK BALOSU : 

Geç..._... Bmdarda bir çoe'Ü .. lota verilmlt n balo;ra fttlrak eden çocuklar çok efleneell ... tıer 
ıeçlnnlılercllr. Ba l'ellmde baloda se;r1tels. OJIU)'.. 7avralan, bn1efleri ile bir arada ıörilyoruz. 

Erzurum, (TAN) - Tercandan 
gelen haberlere göre Tuzla ve Kara 

INEBOLUDA :. 
IU nehirleri birçok noktalarda yolla- Sulama işleri için Bir Program 
:u~:ıftır· MünakalAt kısmen dur- Akş h d A Köylüye verilen 

Aras nehri de tqmIJtır. Göksu ve e ı·r e rtezyen Para 15 Sene Söylemez nahiyeleri arasında irtibat 

k:::~. Düıtü ve Öldü Koyulan Açılıyor Taksitle Alınacak 
Erzurum, (TAN} - Aşajı Mumcu 

mahallesinden 75 yaşında İbrahim, . . . Inebolu, (TAN) - Ziraat ~.~ı, 
Millet Bahçesi civanndaki kavak a- Konya, (TAN) - Villyetımız içhı 1 günlerde yalan yalmurlar, çiftçinin arazi ipoteji mukabilinde köyluye 
ğaçlanndan birine karga yuvalarını de merkez kazasından sonra en mü- yüzünü güldürmilftür. Ziraat Banka verdiji paranın on be§ senede tak
bozmıya çıkmıı 6 metre irtifaındaki tekisif kaza olan Akşehirde su işle- sının muhtaç çiftçilere zamanında sitle ödenmesi lüzumunu, hUIUll ka
ajacın tepesind~n düşmüştür. İki da- rinin tanzimi için ~llaye~ tanzim yardım etmesi. memnuniyetini art- nunla tecil edilen borçlarm 937 se-
kika sonr ''Im"..+ür olunan programa gore faalıyete ge- tırmıştır. Tarlalara külliyetli tohum nesi taksitlerini vermiyenlere ait l-

a o u~~ . ilm' . s 1 d wı w• d ı1 ç ıştır. utan ag annın etegın e ekilmiştir. Mahsulün geçen senekin- potekll arazinin müzayede ile sat -

ÇAT ALCADA : ve o çevrede 25 - 40 metre derin- den bir miali fazla olacajı umulmak masına ba§lanıldıjını i1An etmi§tir. 
ilkte, su veren artezyen kuyuları tadır. 

1 varsa da şimale dolru gidildikçe su- Ortaokula 11na Lam111 
lk Kaclan Muhtar yun derinllii artmaktadır. suyun g1 Perlıan llr Mnarbli Inebolu, (TAN) - lki ... evvel 

Çatalca, (TAN)_ Karacakö1. na- dit istlkam~~e~ tesbit olunmuş, Konya. Aksarayt frAN> - ~T açılar! ve Od ınıufı.\>Jd~.~ 
Jıl esi muhtarlıiina Bayan Şerife Tuzluk~u. Tıpıko)', Subatan ve Mun ca mahallesi halkı. 0 civardaki Bedri da talebe mevcudu"'~OÖ u bwmujtv. 
go~J'ihn~ir. Dôyldüde Çatalc~da dulludn arte~·en kuyuları açıJm~ı Muhtar kabristanına gömjilü. ölül BLL sebeple şube adetleri lıeF çi!ıı
Dk lft6 bir kaB ıhlmtar __ .n_,. ha karar veri~l~\.ir Ş<>l)daj ~j.ne .. ritmıştlr. ~e'.fı'f ders senesinde- mek
bulunuyor. M:ÇJJ~ si o havaliye götürülmüş ve faali- rin ~~pekler taraf~dan çık~.lıp .. ye- tebe tabiatile bir sınıf daha ilave o-

yete baflanılmıştır. Dildiğini, bir kaç gun evvel ıomulen lunacaktır. Bu takdirde ise ikinci bir 

(Hikayeden Mabaat) 

Koca Miçu 
(Batı 6 ncıda) 

duruyordu. Ayni zamanda eğer :ıs
temetse, hiçbir vakit yemek yeml
yeceğini de bize göeteriyordu. 

Şüphesiz ki, çok işkence çekiyor 
du. Bize gelince, hepimizin çekme
celerinde, dolaplarında çikolatalar, 
reçeller vardı . Onun için karnımızı 
doyurabiliyorduk. Fakat Miçu, bir 
kaç ekmek par<;uınc:lan başka bir 
şey bulamıyordu. Ertesi akp.m, 
müdür, yemeği yemediğimiz tak
dirde ekmek te vermiyeceğinı bil
dirdi. 

Sofraya ekmek gelmeyince Ko
ca Miçu ayala kalktı ve önündekı 
tabakları, olanca hızı ile salonun 
ortasına fırlatıp attı ve Marsei
llaise'i söylemiye başladı. Onun bu 
hareketi büyük bir rüzgar tesiri 
yaptı. Bütün sofradaki tabaklar 
şimdi uzun ka viller çizerek uçu
şuyordu. 

Muallimler, kaçlftllar, sıaka mu
avin sıvışırken arkasına bir yemek 
tabağı yapıftınldı ve ikinci bir ya
kalık giymiı gibi oldu. 

Miçu, bir kumandan gibi hare
ket ediyordu. Salon kapısının ar
kasına masalları dayadı. Hepimiz 
bıçaklarımızı elimize almıştık. Mar 
seillaise ıbarp da salonu inletmek
te devam ediyordu. 

Uç ... t bize dokunmadılar. Po
lis çalmmya gltm1flerdi. 

Fakat, bu üç saat bizi sakinlet
tirmiye kifi gelmemişti. İçimizde
ki korkaklar pencerelerden sıvıştı
lar. Onlann arkamdan da büyük 
bir kısım kaçtı. Nihayet Miçu, et
rafında bef, on lrifl ile kaldı. 

O zaman onlara dönerek homur
dandı. 

- Hadl, siz de gidln blr mücrim 
yeter! 

Sonra bana ooırtı: 
- Sen de, dedi, git.. Sana sö

zünü iade ediyorum. 

15 - 5 - 1938 

(Spordan Mabaat) 

Şehrimızdeki 
Maç 

prı çıkacajım zannetmlftik. Bu zan 
yalnız 1eyirellerde değildi. Oyuncu -
lar da ayni kanaatte idi. Y etifilemez 
sanılan topun peşine Melihin fırla -
dığını ve her adımı zevkli bir hale
canla seyredilen tarzile süzüldüğünü 
gördük. Koşunun güzelliğine ve ca
zibesine top ta tutulmuş olacak ki 
y,avqladı. Daha doğrusu Mellhin ko 

1 §USU topun iki misli oldutundan bi
ze yavaşladı gibi geldi. Solaçık kö -
şesinde kaptı. Şuurlu bir ortalayışla 
rakiplerinin ayaklarına dokundur -
madan ınerkeze geçirdi. Necdet kap
t.ı. Ust köflden içeri attı. 

Birinci devre Güneşin 1-0 gallbi
yetile bitti. 

ikinci devreye Güneşliler yukanda 
izah ettiğimiz tadilatla çıktılar. Bu 
devrenin ortalarında solaçık Murat 
güzel bir fırsatı kaçırdıktan dört da
kika sonra açıkta yakaladıjı topu 
yerden bir vuruıla ikinci gole tah • 
vil ettL 

Arkadan uzatılan pasa Melih yine 
yıldırım gibi fırladı. Yine herkesi 
geçti. Yine toptan çabuk mesafe ala
rak k.alenin ağzında peyda oluverdi. 
Kalecinin çıktığı bir sırada top ta 
yere düşmüştü. Ondan da evvel dav 
ranarak bir burun dokunuıile üçün
cü ve son golü yaptı. Bu golden son 
ra maçın sonuna kadar iki tarafın 

gayreti neticeyi değiştirmeqen mü-

sabaka nihayetlendi. 

ne kırmızı salçalı fasulye, kırmızı 
salçalı balık yerine de beyaz sal
çalı balık veriliyordu. 

VI 

Aradan uzun bir müddet geç
ti. Mektepten çıkmıştık. Bir 

gün bir tarlİl kenarında çift süren 
Miçuya rutladım. 

Polisler, kapıyı zorlayıp içeri gir
dikleri vakit, Koca Miçuyu bir ma
sanın kenarına otUl'llWf sakin sa
kin kırık tabaklara bakar bir hal
de buldular ve derhal babasının 
köyüne gönderdiler. 

Ölen babasından kalan tarlalan 
ekip ifletmekle meşguldü. Mektep
ten aynldığı güııdenberi daha otu. 
mak fırsatını bulamamı§tı. 

Beni görünce bapnı salladı ve: 
- Çok kalın kafalı idim, ihtimal 

kötü bir a.vukat veya doktoi' ola
caktım. Xa,.lil......_. ...... iyi o~ 

Bılii ~. 1:N lqaadaıı ~ 
laca bir kAnm1~ nlmı"t1 1'nrttAç1'11f 
ta sonra, tekrar balıkla fasulye ver 
miye batlamlar. Yalnız bir deği
§lkllk olmuŞtu: 

O da, beyaz salçalı fasulye yeri-

du. Bu bizim 1~. --Banun :tıhml
miyeti yOk Fakat .ız Jten1 .. ça 
terkettiniz, oysa ki, ben balıkla fa
sulyeye bayıh7ordum. Zelzele Felalietzedelerlne 

Yardı111 
Çatalca, (TAN) - Komisyonun 

Akşehir deresile Koçaş suyunwı bir çocuk cesedinin de ayni akıbete blnaya lüzum hisSedileceği muhak
bJrleştirilerek geniş bir sulama saha ulradıjını söylüyorlar. BelediyeDtn kaktır. Meseleyi şimdiden düşünüp ============================ 

bir hafta içinde topladığı 750 lira ia
ne, zelzele feliketzedelerine veril -
mek üzere Ankara Kızılay uınumt 
merkezine gönderilmiştir. Kondsyon 
köylerde faaliyetine devam etmekte 
oldulundan ikinci bir parti ianenin 
gönderilmesi yakındır. 

sı vücude getirilmesi de müteahhide 1lzım gelen tedbirleri ittlbaz etmeii tedbir ittihazı muvafık olacaktır. 
verilmiı ve ameliyata geçllmiftir. ve bu pyanı teeaür vazlJete nilıa,et On sene evvel temelleri atılan 

_ ... ____ _ 

Hadunköy garnizonunda aynca 
200 lira iane toplanmıştır. 

Bu i§ler, yalnız zirai vaziyetin ıs- vermesi ıazunmr. mektep binasının itm~mı hakkında 
lahına yaramıyacak, aynl zamanda vali Avni Do)!,anın alikasilc \'erilen ---O-·-- a 
köylünün temizliği, hayvanların su- karar henüz tatbike başlanılmamış. 
lanması gibi hayati ihtiyaçları da Naflacla Tayl•ler 
temin edecektir. tır. Çocuklarını okutmak için başka 

Bursa, (TAN) -Buradaki fen me-
Vali Cemal Bardakçı, Akşehire murlarından Bülent Toygar Iran 

* Çatalca, (TAN} - Ziraat Ban
kuı ajan muavini Salih Zeki, Sö -
lüde tayin edilmi§ ve buradan ay • 
nlml§tır. 

giderek hem su işlerini ve hem mu- transit yolu fen başmemurluğuna, 
hacirlerin vaziyetini tetkik etmiştir. Nafia fen memuru Hüsnü Ozacar da 

yerlere gönderip bin!ette lira veren 
Inebolulularm da bu hususta mad
di yardımdan çekinmiyeceklerl tabi
idir. Halk, valimizin bu işle meşgul Yağmur, Çiftçiyi Muş villyeti Nafia müdürlüğü ;azi. 

Sevindirdi fesini de görmek üzere fen memur • olup ders yılından '!vvel yeni bina 

Bat. dit, nezle, p;p, romatizma, Newalji, lmdd* ftt bOtlD 
ajnlamuzı derhal keeer. lcabmcla pcle Gç kate almabilir. 

Konya Aksarayı (TAN) - >:5<>n lujuna tayin edilmiflerdir. 

- Pekill, kabul ediyorun. Siz duaya gitmezsiniz. 
Fakat dinin nüfuzu altında olan bütün kadınlar, ço
cuklar glbi, e17anın reel olmıyan, fantezili tarafla
nnı görürsünüz. 

- Bu bir feY delildir. Romantik olmak aşkıdır. 
- Katiyyen. Romantizm mübaliga edilmiş rea-

lizmdir. Bazen cennete kadar mübalila edilir. 

temin edecejinl muhakkak sayıyor. -------
Asilerin kazandıklan ukert bir afer delil, fakat 18-

yahate çıkmıf bir etlence alayının orjlnalleridlr. 
Düşüncelerim gittikçe karanlık bir renk alıyordu. 

Arkadapm neteli günleri batırlatmıya bafladı, ben 
de düfÜDCelerhni, hatıralanmla tazelemiye, aydın
latmıya çalıştım. Bu beyaz duvarlann arasında bir 
kadın sesi fısıldıyordu: 

O, omuzlarını silkti. Bunlar mütenasip, aevimll, 
tombul omuzlardı. Bu mevzuu bll'aldı, bana başka 
IUaller sormıya başladı. Birdenbire bütün teferrua
tı öirenmek için hudutsuz bir arzu gösterdi. Bil -
tün bu sualler evime aitti. 

-38-

- Zaferi, bu kadar büyük bir saadeti dütfimnek
ten korkuyorum, titriyorum, bu zaferi kazandıtımız 
güıı müthif bir feliketin, isimsiz, dÜfÜDülemiyen bir 
feliketln geleceğini hisaediyor gibiyim. 

Ben anlatmıya başladım. Aileme ait bir bahis aç
mıştı. Bot evimin havuı da beni bu bahse emniyet
le çekti. O tıpkı bir kız kardeş, bir teyzezade gibi, ye
re halmm üstüne oturmU§tu. İlkönce neşeli konu1-
tum. Fakat yavaf yavq kelimelerim kederli bir a
henk aldı. O benim gayet samimi konU§tujumu gö
rünce, sözümü hiç kesmedi, ikide bir takındıjı bir 
tavır veya kullandıjı bir söz beni konuf!D1ya teşvik 
içindi. Biz İspanyollann hlsst bir tevazu um uz vardır. 

Bu sebeple bizim samimiyetim~ onu gösterdiği
miz zaman, cok kıymetlidir. Bu muhaverenin bütün 
teferruatını burada anlatmıyacu ve bir daha ailem
den bahis dahi etmiyeceğim, bunlan kendi dimağı
mın gölgeleri olarak saklıyacağım. Ben dalma yazı
lanmda, şahıs!arın tercümei balJerinl yazmaktan çe
kinmişimdir. Karilere hikiye anlatmış olmak lçln, 
kitaplarımız kendilerimize çok koyuyoruz. Fakat ıba. 
benim vllnam da hiç doğru dejildir. Çünkü bu ... 
wnumldir. 
Dahili harbin safhalarınm bir tanesidir, nesillerin b 
fasında birinci mevkii almaktadır ve alaeaktar. llal
kın hürriyetlerini müdafaa ederken, buna o kadar 
çok yer veririm ki, bu yeri kend:me tahsis etmlye 
hakkım yoktur. İki aydanberi kendimden ve ailem
den bahsetmeyi aklımdan bile geçlnnemiftlm. · 
Arkıdaınna anlabmp bqladıjım hikiyeye de-o 

vam ettim: 

- Bu ev, onlarla, kanın ve olulJanmla cloludur. 
Benim için yalnızlık (bazaıı o kadar lltekle andıla
mız yalnızlık) çocuklarımın kahkahalan aruında 

onun şefkati idi. 
Sonra çocuklarımdan bahsettik. Bir tanesi }edt 

yaşında, küçük kızım yedi aylıktı. Odada duran bir 
müzik aletini karıttırdım. Bu iletin küçük pence
resinin üstündeki telleri çaldım. Bu tellerden akse
den ahenkli ses bir kristale dokunmuı glbi odanm 
içinde aksetti. Geniş pencerelerden ye§il ajaçlara, 
mor bulutlara baktım. Çocuklarımın oduında geni§ 
bir ı>Aıcere vardı. Onlar küçük yüzlerini bunun cam
larına dayadıklan zaman a§Bjısını, önlerindeki par
kı, içinde hipopotamlar, filler, develer, ayılar bula
nan hayvanat bahçesini görürlerdi. Her gün daha §8-

fak sökerken tavus kutlarının sesini duyarlardı. Bu 
kuşun me-oon diyen sesi küçük oğlumu altüst eder
dl. Çünkü bu sesin mlnaaı (kinder garten ~le -
rine &öre> çocuk yatalım ıalattıtı zaman bndisine 
~-
.... arbdapm: 
- 8iZliı evinizde öyle harlkulAde bir ladellk var 

kt, imim ipellyor. Hislere tecavüz ediyor. Siz bu
nan farkında dejilsiniz amma, bafkalan farkma va
nyor. 

Sonra yine kendisi ilave etti: 
- Bayatın zevkl daiına tecavuzaecnr. Harbla, 

bilhassa bizim harbin pefkolojis1 bu llÖal

lerde ıöriinüyordu. Fqlatler de sokaldarm 

sadeliği yüzünden tecavüze geçmişlerdi. Ve 
bu tecavüzden aldıkları zevkle yanlanndakilere de 
itimat telkin etmişlerdi. Nerede okudujumu hatır
lamadıjım saçma bir ıür aklıma geldi ve yüreğime 
dokundu: 

Ne zaman her fef, bahçeler, ruh 
Evler, boştur. 

C~ede ne zaman masanın önünde revolverimle 
oyııuam bu sözleri hatırlardım. O zaman artık evime 
dönmiyeceğiıni, harp bitinciye kadar dönmiyecejimi 
dÜ§Ünürdüm. Hislere bir lüks cilası sürmek hoştur, 
fakat lüks devrinde yaşamıyoruz. Harp ne kadar sü
recek? Salamanca'da, Badojoz'da, Samora'da, Leon'
daki cinayetler havası, buzlu rüzgin dalia ne kadar 
sürecek? Harbin iki asır süreceğine inanmıyoruz. 

Fakat bunun devamı, siyasi bir temayülü iabat eder. 
Bunu yalnız kendi gözümüzle değil, bir milyon 

ölünün gözile görüyoruz. Fafistler şimdiye kadar ye
di yüz binden fazla insan öldürdüler. Ötekilerin dört

te üçü cephelercle öldüler. Bir milyon ölü ... Faşistler 

arasında kim bundan sonra werden bahsedebilir? 
Caatil'in Extramadura'nın içinde siyahlar giymi.f 

matemli kadınlardan ve çocuklatdan başka kimle 
kalmıyan boş kasabaları almak zafer midir? Birial 
kalkıp, faşist generallerden birinden ötekisine gitle 
ve sorsa, bu zaferi siz mi istediniz? Bu zaferi siz mi 
kazandınız? Eğer damarl~ ah1Ak hJsslnin küçük 
bir atomu blmı,.a hlcaplarmdan .ölmeleri IAzımdır. 

Onu hurafelere inanmakla itham ederek güldüm. 
İkimiz de güldük. O her vesile ile korkuawıu tekrar 
ediyordu. 
Kadın arkadapm, benden ziyade liSyledildertme 

ehemmiyet vererek: 
- Siz bir ev adanunmz, dedi Evinize ballıaınıs. 

Ev, teşkilltın iptidai f9]dldlr. Benim kanımdr bu .. 
ki sıcaklık yok. Bazan bu buz tutmut topratm, tıl\1D 
benim toprajimı örümcek ağlan aibi 18J'an ovalann 
bu iptidai sıcaklıjı ve solukluğu var. Bu belki baait 
bir histir. Fakat bu sadelii iyidir, gelecek günlerin 
bize getireceği kanpklık, bize az saadet, belki de fe
liket verecek ve damarlanmızın ve kanımızın ürper
meler geçireceğini göreceğiz. 

- Ya siz, bir ev kadım dejil misiniz? 
O, derhal cevap verdi: 
- Ben mi, hayır. Evden nefret ederim. 
Ben güldüm. O benimle, kalıkahamla bir oyuncak 

gibi oynadı. Sonra suallerine devam etti. Benim ea
ki gazeteleri okuduğumu ıörünce biraz uzaklaştı, al· 
çak bir sesle Kurıuıu vuatada 90banı aldatmak iati
yen bir prensesin f81'kwnı okumıya bqladı. 

Kağunun boyna lteaimdir ~ban 
Belliİn boyam bir phbaiadlr pbaa · 
Memelerimba sivri a,lan 
ipek irtalerbd Jırtmü .._ ~ 

Sonra çobanın 8eSln1 taklit ederek, cevap verdi: 
(l>namı "4'1') 
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Şamil, Ac.aba Çarın· 
Önünde Eğilecek mi? 

Halbuki general Fcsenb bu dü
şüncesi, büsbütün aksi bir tesir hu
sule getirmişti. O, bu haile sahne
sini yaratmakla Şamili mevkün -
den iskat etmek şu tarafa dursun, 
bilcikis Çarlığın zulüm ve vahşeti
rti göstermişti. Ve o günden itiba
ren artık bütün Avarlar, Dağlı 
'I'ürkler, Çeçenler, ve bütün Kaf
kas Müslümanları, çann askerleri
ne şu unvanları vermişlerdi: 

- Esir ve yaralıları boğazlıyan .. 
Tanrının evini yıkan .. Büyüyen e
kinleri çiğniyen .. Kin ve garazları
nı, ağaçların mcyvalarına kadar 
teşmil eden, katiller .. Kan adam
ları.. 

Bunları söyliyenler, haksız de • 
ğillerdi. Çar hükumeti tarafından 
Kafkasyaya gönderilen başkuman
dan ve umumi valiler, daima ve da
ima ayni siyaseti takip etmişler .. 
orada hakimiyetrerini tesis edebil
mek için, yalnız ve yalnız kılıç ile, 
ateşin kudretini, ellerinde tethiş 

Vasıtası olarak istimal eylem~ler-
di. • 

General Fese, halkı tethiş ede
ceğini zannederken, iki aksi tesire 
sebebiyet vermişti. 

Birincisi, başta Şamil olmak ü
tere, bütün Avarların kalbinde 
sönmez bir kin ve intikam ateşi 
husule getirmişti. 

İkincisi de, Şamile, iyi bir ders 
\'ermişti. Nitekim Şamil, kalbi de
l'in bir teessür ve hiddetle Ahul
tuya avdet eder etmez, derhal işe 
girişmiş .. o kartal yuvasını büs
bütün tahkim ederek, lm~mlığın 
tncrkezinL..zantollll1t:ıl44 hl~ JM.14-
Cetirmiy~ gayr"t eilaifti. 
TARİHi BiR MOLAKAT 
Bu yılın sonbaharında, her ta

'1lfta garip bir havadis intişar et
bıişti: 

- Haşmetmaap Çar Nikola Haz
l'etleri, Kafkasyayı.. ve bilhassa 
l'ifüs şehrini şereflendirecek. 

Çar a.kerleri Avar 
lıuy.uundan geçiyorlar 

recatı da, Şamilin haşmetmaabın 
huzuruna ne suretle getirileceğine 
dairdi. 

Şamili, bu siyasi komediye ikna 
edebilmek için hiçbir şey esirgen
miyordu. Eğer İmam isterse - bu 
sıfatından vazgeçmek şartile - ken 
disine Avar prensliği verilecekti. 
Karadeniz sahilinde, Gaita şeh
rindeki çarlara mahsus yazlık sa
rayın bir kısmı, ikametine tahsis 
edilecekti. Gran düklere mahsus 
imtiyazlardan istifade edebilecek
ti. Hulasa, şu fani cihanın maddi 
a =~ ne varsa, blÇ bir 
şey kendisinden esirgenmiyecekti. 
Bütün bunlara mukabil de kendi
sinden istenilecek şey, gayet ba
sitti: İmamlık davasından vazgeç
mek .. halkı, çarlık aleyhine tahrik 
etmemek_ 

* Vikıi General Fese, bu vazifeyl 

kadar diller dökmiye lüzum kalma
dan da bu işi üzerine alacak kadar 
hevesli idi. Çünkü Şamili, ikna et
tiği takdirde, hakikaten mevkii 
son derecede yükselecek .. hiç şüp
hesiz ki, general Fese bir tarafa a
tılarak, kendisi onun yerine ge
çecekti. 

* General Kuluk, evveıa Karanai 
beylerine bir mektup göndererek 
onlar vasıtasile Şamilden bir mü
liıkat talep etmişti. 

Şamil, bu vasıta ile kendisinden 
istenilen müliıkatı hiç tereddüt et
neden kabul ederek: 

- Hay, hay .. Hangi gün, nerede 
arzu ediliyorsa, oraya gelmiye ha
zırım. 

Demişti. 

Son derece ihtiyatlı davranan 
general Kuluk, Şamil ile kapalı 
bir yerde konuşmayı tehlikeli gö
rerek, ayın (yani, 1837 senesi eylul 
ayının) 18 inci günü, öğle vaktin
den tam bir saat sonra, Pınarbaşı 
mevkiinde, Şamile randevu ver • 
mişti. 

* O gün, tam muayyen olan saat-
te general Kuluk, mülakat mahal
line gelmişti. Maiyetinde muhafız 
olarak bulunan üç bölük süvari i
le iki cebel topunu, Pınarbaşına bir 
çeyrek mesafede terketmişti. 
Şimdi generalin yanında, yalnız 

yaveri genç yüzbaşı Yevdokimof i
le, on beş nefer Don Kazağı, Kara
nai avulundan da on kişi, ve bir 
de &,erç_ü,u;u&ıı bnlıın'tffrı:ha 

• ... • · • 1t evamı vaiT 
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DERiCiLiK: 

Deri ihracatı 
Gittikçe 
inkişaf Ed~yor 

K 

Memleketimizin muhtelif mınta -
kalarında her sene elde edilen ham 
deriler büyük baş hayvanlardan sı
ğır, manda, beygir, deve, danalar -
dan alınn;ıaktadır. Bunların miktarı 
120 bin kadardır. Mezbahalarda ke
silmek suretile alınan bu gibi deri -
lerden senede 30 bin kadarı Istan -
bul mezbahasından, 10 bin kadarı 
Trakyadan, 20-30 bin kadarı pas -
tırma mıntakası olan Kayseri ve ha
valisinden, 25-30 bin kadarı Anka-
ra, Izmir, Mersin, Adana, Bursa ve 
Trabzon havalisinden, 10-15 bini 
Şark vilayetlerile Erzurum ve Sıvas 
tan, 10 bin kadarı da muhtelif vi -
layetlerde halk tarafından kesilen 
hayvanlardan toplanmaktadır. K 
çük baş hayvanların derilerine ge -
lince, istihsalatımızın fazlalığından 

dolayı mühim bir kısmı ihraç edil
mektedir. Senelik miktar lstanbul
da 600 bin, Trakyada 200 bin, Ege 
mmtakasında 600 bin ve Orta Ana
doluda 1,200,000 kadardır. Bunların 
takriben yüzde altmış beşi ihraç olun 
maktadır. Küçük baş hayvanlardan 
koyun ve kuzuların derileri lzmir, 
Çanakkale, Bursa, Trakya ve Istan -
buldan, keçi ve oğlaklar Anadoludan 
temin edilmektedir. 

o N o 
GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat Bankası ııAmına ıetırilen 
yumuıak buğdaylardan yüz sek -
sen beş bin kiloluk bir parti kilosu 
5,28 kuruştan ve seksen beıı bin ki
loluk bir parti sert buğday 5,20 ku
ruştan satılmıştır. 

* Tüccar nAmına getirilen buğday
ların hemen hepsi satılmıştır. Yüz o
tuz beş bin kiloyu bulan yumupk
lar 5,35-6,02,5 kurusa kadar veril
miştir. On beş bin kilo Samsun sert 
buğdayı 6 kuruştan ve Polatlı serti 
5,34 kuruştan verilmiljtir. 

* Y erköyden gönderilen on beş bin 

i 
kilo arpa 4,22,5 kuruştan ve Akşehir 
arpalarından 45 bin kilo 4,20 den, Kon 
ya malı 15 bin kilo arpa 4,25 kuruş 

tan satılmıştır. 

Bandırmanın san mısırlanndan 25 
bin kilo çuvallı 5.17,5 kuruştan, Ada
pazarı 15 bin kilo çuvallı 5,14 kuruş 
tan, ve Adapazarının beyaz mısırla
rmdan 15 bin kilo 5,01 kuruştan iske 
le teslimi satılmıştır. Ku~eml 7,15 ku 
ruljtur. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Yaz Sebze 
Ve Meyvalan 
Çoğalıyor 

M 1 1 
İC PİYASALAR: 

Anadoludan 
Bol Buğday 
Gelmeğe Başladı 
Son günlere kadar şehrimiz tüc • 

carlarına günde bir iki vagon ka • 
dar az buğday geliyordu. Ziraat Ban 
kası yalnız kırmacı ve değirmencile
re buğday sattığı için, buğday tiic· 
carları zorlukla mal alabilıyorlardı. 
Iki gündenberi şehrimize tüccar na
mına buğday gelmeye başlamıştır. 

Polatlıdan iki vagon, Fakılıdan dört 
vagon, Şefaatliden iki vagon ve Sa
rayönünden bir vagon buğday geti
rilmiştir. Akşehirden iki vagon ar • 
pa, Ilgın ve Konyadan birer vagon 
Arpa ve Afyondan bir vagon tiftik 
gelmiştir. Ziraat Bankası na:nuıa da 
Polatlıdan 19, Konyadan beş, Sıvas
tan iki, Bor ve Fakılıdan birer va -
gon buğday gelmiştir. Bu suretle 
tüccar namına dokuz vagon ve ban
ka namına yirmi sekiz va.gon buğday 
getirilmiş oluyor. 

Hayvan Borsa11ndc 
Sattılar 

Evvelki gün hayvan borsasına faz 

Bu sene yazlık sebze ekimi mik • 

la miktarda kasaplık hayvan geti • 
rilerek satılmıştır. Bunlar arasında 
4296 süt kuzusu, 147 kuzu, 308 be -
yaz karaman, 572 dağlıç, 93 kıvır • 
cık ile büyük baş hayvanlardan 103 
öküz, 37 ine'lc, dokuz dana, 18 boğa, 
19 manda, 15 malak vardır. Satılan 
bu hayvanlar mezbahaya gönderil • 

Hayvan Panayırı Açddı tar itibarile geçen seneden fazladır. miştir. Toptan et fiyatlarında bir 
Bursa, (TAN) - Atıcılar meyda- Sebze bahçelerinde faaliyet artmış· değişme olmamıştır. 

nında hayvan panayırı kurulmuştur. , tır. Her tarafta domates, patlıcan Afyon Plyasall Canh 
Bir hafta sürecek olan panayırda bir ve biberlerin dikilmesi devam cdi - Son günlerde afyon satışlarında 
çok hayvanlar teşhir edilmekte ve yor. Yerli sakız kabakları da birkaç biraz hareket görülmüştür. Borsaya 
hararetli alış veriş olmaktadır. Pana ti ·1 c 1 f 1 d b" 

gu~ ne kadar yetişecektir. Adana, Mer ge rı en uccar ma ı a yon ar an ır 
yır yerinde intizamı temin edecek rt' · 1 k"l 550 k şt sin, Silifkeden, lzmirden turfanda pa ı ınce ma ı osu uru an 
tedbirler ittihaz olunmuş, gelecekle- ve kaba mallar cinslerine göre 250 
rin istirahat esbubı hazırlanmış, hu- sebze gelmektedir. Maltepeden ye • -446 kuruş arasında satılmıştır. Sa
susi otobüs servisleri tertip edilmiş- şil erik getirilmiştir. Toptan fiyat • tılan miktar beş yüz kilo kadarrhr. 
tir. Bu motörle panayır sahasına elek larda iki gün içinde kilo başına 10- Pamuk Yağları Satııı 
trik verilmiş, Bursa ile telefon muha 15 kuruş düşüklük olduğu halde pe- Pamuk mıntakalarından piyasa ,; 
ver~i temin olunmuştur. rakendeciler fiatları indirmemektedir mıza getirilmiş olan pamuk yağla • 

h't7ıvar kazalarda kurulu Pazarlar· Yeşil erikler toptan 14--15, peraken rından 22,500 kiloluk bir parti ki • 
- unee nanavıruı daha kalabalık o- ---'l lacağı anlaşılıyor. _,,. • 0 00• ioiiaiz:"••biig• r-r-.r.r, pc- ~-. _.., !uı iP. ...... •.-•11:-~sa .:v--.ı • 

rakende 20-25 domatesler 40-50 miştır. Tatlı badem ıçlerı de ıbracat 

k d 65 7
, 
0 

k d ' için kilosu 89 kuruştan verilmiştir. 
pera en e - uruş arasın a sa- Z I .. B il t 
tılmaktadır eyt nyag o aı ı 

· Ege ve Ayvalık mıntakalarından 
(-- piyasamıza külliyetli miktarda zey-

B O R SA tin yağı getirilmektedir. Son il~ gün 
içinde şehrimiz piyasasına yüz otuz 

14 - 5 - 1938 
Bu havadis herkesin dudaklan

l'lı titreten bir cevap ile karşılaş
ltııştı: 

- Acaba, niçin? 

deruhte etmişti. Fakat, dayak ye
diği adamın karşısına çıkmak is
temiyenler gibi, Şamil ile yüz yü
ze gelmeyi nefsine ve gururuna 
yedirememişti. Bu nazik işi, gene
ral Klugenau'ye havale eylemişti. 

DUŞ NE VAKiT YAPILIR? 
ÇEKLER 

Acıht 

28.205 
0.789380 

ltaıMUUt 

28.205 

bin kilo kadar yağ getirilmiştir.Gelen 
yağlar arasında ektra, birinci yemek 
lik ve sabunluk olanlar vardır. Eks
tra yağların kilosu 44-44,5, birinci 
yemeklikler 41,5-43 ve sabunluk 
yağlar 33,10-35,15 kuruş arasında 

toptan fiyatla satılmaktadır. 
Bu suale, herkes düşündüğü gibi 

cevap vermiye başladı. 
Fakat bütün bu cevaplar, niha

)et şu noktada toplanmıştı: 
. - Evet .. Haşmetmaap, Tiflis şeh 

?'ini şereflendirecek.. ve o zaman 
da general Fese, imam Şamili, a
lıp, göturerek, haşmetmaaba tak-
d' . ım edecek .. Şamıl, çar hazretlerin 
den af dileyecek .. böylece de, sene
lerdenberi iki taraftan da dökülen 
lcanlara nihayet verilecek ... ... 

Kafkas diyannda yaşıyan .Kus
~r, derin bir gaflet ve sevinç için
delerdi.. Haşmetlu Çar hazretleri
~in, Tifüs fehrini şereflendirdik-
~ri zaman, yapılacak şenlikleri, i
Sılecek içkileri, oynanacak oyunla
tt düşündükçe, bunların hayalile 
ltıesı oluyorlar: 

da - Çarın kudreti karşısında ne 
tiiYanabilir? Onun sayesinde, hem 
bı .~~eğ iz, eğleneceğiz.. hem de Şa 
1 

1 ın, çarın huzurunda nasıl yer-
ere ka d ~ .. ~ pan ıgını gorecegiz. 
~Diye, o büyük günü sabırsızlık-

bekliyorlardı. 
g - Acaba Şamil, Tiflis şehrine 
c:~ecek .. çann huzurunda eğile
~?· haşrnetmaaptan af dileyecek 

llu suale şu revabı veriyorlardı: 
tıe- O .. bu, şüphesiz ... Çünkü ge
ii tal Fese, çar hazretlerine verdi
ltıi raPorda bunu resmen taahhüt et 
\>a!if Ç~r hazretleri de, bu tarihi 
lla enın şerefim, general Fese ce-

Plarına vermiştir. 
Ce J(. 

-... . neral Fese. Çar Nikolanın son -.... rın· 
~n ı alarak, Suraya avdet ettik-
l'ıııt"ra, Petersburg sarayı nazı
eınir n kendisine bir çok mahrem 
~Ur~r. gizli talimatlar gelmifti. 

un bunların mevzu ve münde-

Bu general de, Şamilden dayak 
yemişti. Muhterem karilerimiz i
yice hatırlarlar ki, Gimrililerin sa
kalına gülerek, ordusunu pusudan 
kurtaran bu dessas general, biraz 
sonra, Şamilin pususuna düşerek 
tatlı canını ancak mucize kabilin
den bir tesadüf le halas edebilmiş
ti. 

Böyle olmakla beraber, halkın 
.usaca Kuluk dediği, bu general, 
son derece nazik ve hatta tehlikeli 
olan bu vazifeyi memnuniyetle ka
bul etmişti. Çünkü onun hariku
lade cüretkarlığı ve pek güvendi
ği dessaslığı, bu işe de pervasızca 
atılacak derecede kıifi ve vali idi. 

Kendisinden daha az kurnaz ol
mıyan generl!l Fese, ona bu vazi
feyi devrederken cidden büyük 
bir zeka eseri göstermiş: 

- Azizim general! Sizin, bu Kaf 
kas diyarında, birçok maceraları
nız var. Günün birinde Kafkas ta
rihi yazılırken, onu yazanlar siz
den pek çok bahsedecekler.. Hiç 

§ilphesiz ki size çok şerefli bir mevki 
verecekler. Fakat, bu hatıralarını
zın en şereflisi, bu iş olacaktır. Siz 
Kafkas halkını, kendiniz kadar ta
nırsınız. Onlarla konuşmasını, çok 
iyi bilirsiniz. Bunu, defalarca tec
rübe etmişsinizdir .. Eğer Şamil i-

le de karşı karşıya gelirseniz, onu da 
ikna edeceğinize. bütün kuvvetim
le eminim. Siz, Şamil ile ilk mü
likatı yapınız. Onu biraz yumuşa
tınız. O zaman ben de size iltihak 
ederim. 

Demişti. 

Esasen gener:ıl Fesenin, vaktile 
kendisini mesul etmesinden dolayı 
ona karşı kalbinde gizli bir kin ve 
ijbirar besliyen general Kuluk; bea 

Zamanla her şey değişiyor, İs • 
tanbulda yakın vakite kadar adı de 
vam eden eski bir mizah gazetesi
nin eski muharrirlerinden birinin 
başına gelen hikayeyi belki işitmiş 
sinizdir. Bu gazetenin okuyucula -
n~dan biri muharrire mektup ya -
zar (Bayan imzasile mi voksa er -
kek adile mi, orasını m.;harrir hiç 
kimseye söylememi!'tir), konağına 
davet eder. Muharrir mektupta ta
rif edilen kona~m kapısından Jti • 
rince. iri yarı iki kişi kollarından 
tutarlar. Bir odada acele soyduktan 
sonra konağın hamamına götürür
ler ve orada muharrire soiuk su ile 
mükemmel bir duş yaparlar. Daha 
so"ra giydirerek salıverirler ... 

İşin asıl eğlenceli tarafı. rahmet
li muharririn, ba$ına geleni yana
yakıla anlattıiı vakit: 

- Fakat, birader. soğuk duırtan 
cok de~a istifade ettim, o günden
beri sinirlerim vah!llh! .• 

Demesiydi ... Şimdi. eazete mu • 
harril'lerinin heosi akıllı adamlar 
oldukları icin. okuyucular aracında 
da öyle a7iz1ik yapmıya kalkışan 
kimııe iııitilmiyor. 

Bilikis. Ahmetliden ıra.,,P.teve 
mektup J?Ö"drren savın bir okuvu
rnmnz - hirihi-rile pek mfitPn~ııip 
olan boyu il.- 'kilMunn hi1'firdikten 
sonra - nasıl dmı van1lat"aiını ııoru
:vor. Bu mevsimde dus va"ma:vı. 0 
kadar mütenasip vilcutlii nlamıvan 
ba!llka okuyuculanmız da itıtivehile 
ceklerinden sorduklanna burada ce 
van verivorum. 

Dus. hanyo vahut hh•im alatur • 
ka uculde ım ıti\l(UnmPk her mev • 
simde yapıl11hilir. Onları yapmak
taıı zarar ~Öref'ek. avakta !llatlam 
adam hatıra rre1Pmiyef'eii eibi. va
takta hHtalar hi1e oek azdır. Onla 
ra da Hten hekimler yaııak eder -
ler. CMuklara dört vasından önt"e 
duş van1IB1naz11R da. insan n~ln da
ha rlofdufıı andan sonuna kadar • 
hPkimin ennl tutaralı bir haıt+,. • 
lıiı nlmacfıkca - banyoya, su dö • 
künmiye davanır. 

Suyun vücut aailıfına favdalan 
nı. ömiirlerinde pek az yıkananlar 
bile bilirler. Rer gh dlq yapmak. 
,,.hut ıa d01dimnek ea 171 saihk 

vasıtalanndan biridir. Zaten insan 
bir kere alıştıktan sonra kışmevsi
minin en şiddetli soğuk günlerin -
de bile soğuk su dökiinmekten vaz 
geçemez olur. 
İman sağlık halinde olunca, bü

tün yıl soğuk suya devam edebi
lir. Böyle yapmakla soğuğa daha 
kuvvetle dayanabildikten başka vü 
cudünün bütün işleri daha iyi olur. 
Hele sinirli yahut lemfatik olanlar 
ondan çok istifade ederler. 

Yalnız, soiuk suya alışıncıya ka· 
dar ılık suvla baslamak lazımdır; 
suyu gittikçe aotUtarak, bir de kı· 
şm, soğuk su ile duş yaparken bi
le ant"ak duş yapılan yerin 15, H 
derecede ısıtılması lazımdır. 
Duş için ıttnün en iyi saatleri sa

bah kahvaltısından iki saat sonra, 
bir de akşam üzeri, iş samanından 
sonra altıdadır. Fakat midesi sağ
lam olanlar sabahleyin kahvaltı -
dan sonra duş yapabilecekleri gibi, 
duştan sonra da kahvaltılarını yiye 
bilirler. 

Tam kaidesile iş görmiye merak 
lı olanlar, sabahleyin kahvaltıdan 
sonra bir saat kadar yürürler, ya -
hut bisikletle gezerler. Buna vakti 
olamıyanların da duştan önce vil<"ut 
lannı kuru kuruya birkaç dakika 
uğuşturmalan iyi olur. 
Duş yahut su dökünmek en çok 

bir clakika sürmeliclir. 
Duştan sonra istirahat etmek, ha 

reketsiz kalmak doğru olmaz. Ça
buk giyinip yol yürümek en iyisi -
dir. Hiç olmazsa oda içinde jimnas
tik. 

Bayanlar. kendilerinin bildikle
ri sayılı günlerde yeniden duş yap
mıya başlıyamazlar, fakat başladık 
tan sonra, o ıUnlerde bile - rahat
sızlık olmayınca • devam ederler. 
Hele gebelikte su dökiinmek daha 
faydalı olur. Emzikli olanlara bile 
duş kuvvet verir ... 

Bu yazdıklanm pek umumi şey 
lerclir. Soğuk ıuyud, ılık suyun ve 
suyun hanıi şekilde tatbik edildi -
ğinin ayn ayn tesirleri olur. Bu da 
- yemek bahsi kadar derin değilse 
ele· haylıca uzun bir bahistir. Sıra· 
ıı geldikçe ...• 

Paris 
New-York 
Miüno 
Brüksel 
Atina 
Cene\Te 
Sof ya 
Amsterdrun 
Prag 
Madrld 
Berlin 
Vorşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

15.0050 
4.69 

86.7460 
3.4580 

63.5714 
1.4255 

22.!1875 
13.0158 

l.9646 
4.1857 

3.9880 
105.8730 
34.6825 

2.7250 
3.0790 

630.-
23.8275 

0.789380 
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1.9646 
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SANAYİ: 

iş Daireleri 
Amirleri Anka
raya Gidiyorlar 
Yarın iş kanununun, tatbik bakı • 

mından ikinci senesi başlıyor. Bir 
sene içinde muhtelif iş yerlerinde, i§ 
verenlerle işçiler arasındaki hususi 
ve umumi vaziyetler hakkında ka • 
nundan müsbet neticeler alınmıştır. 
Bazı talimatnamelerin tatbiki sure
tile de iş hayatında bariz faydalar 
elde edilmiştir. Kanun tatbikatı sı

rasında bir kısım talimatnamelerin 
yeniden hazırlanmış olması da sana
yi hayatında birçok ihti18flı mesele
lerin halledilmesini kolaylaştıracak -
tır. Bir senedenberi iş kanunu tatbi
katında ufak tefek görüş farkları ol
masına rağmen, işler hiç bir mınta
kada aksamamıştır. lktısat Vekaleti
nin daveti üzerine iş bölgeleri amir
leri, bugün Ankaraya gideceklerdir. 
Bu davet, bilhassa kanunda değişti
rilmesi lazım gelen noktalar bulu • 
nup bulunmadığını görüşmek için • 
dir. Yarın, bütün iş i~irleri bir top 
lantı yapacaklardır. 

• Yumurta standardı kontrol bürosu 
Vakıf Hanının birinci katında dört 
odaya nakletmiştir. Yumurta kontro 
lü hakkında şehrimizde staj görmek
te olan on beş stajyer daha bir müd 
det tetkiklerine devam edeceklerdir. 
Bunlardan bir kısmı şehrimizde ka
lacaklar diğer bir kısmı Iktısat Ve
kiletinin lüzum göstereceği mınta . 
kalara giderek kontrollük vazifele • 
terine başlıyacaklardır. 





15 - 5 - 1938 

Bugünkü 
Hindistan 

( Ba§t 7 incide) 
atler kaldım. Binaları ve vasıtala
rı fakirdir, fakat temiz ve güzel
dir. Ç :a uk geldiği fukara muhitin 
vasıtası dahilinde medenileşiyor. 

El işl" i şubelerinde çocukların 
çok serbest bırakıldığını ve hoca
nın sırf lazım olduğu vakit sadece 
bir rehber olduğunu gördüm. Bun
ların yaptığı oyuncak, tahta oy
maları, bilhassa resimler dikkate 
değer şeylerdi. Surasını da söyli
yeyim ki, esasen Hintli çocuk mu
hayyilesi ve güzellik mikyası iti
barile bana Avrupalı ve Amerikalı 
çocuktan daha olgun geldi. Bilhas
sa eski masalları resimle ifadeleri
ni pek orijinal buldum. Birinin bir 
Tejjal resmi vardır. Bu bizim um
macıya mukabildir. Biz çocukken 
ummacıyı korkunç tahayyül eder
dik. Caminlı çocuk korku unsuru
nu kaybetmiştir. 

Küçüklerin başı, doktor Ekber 
dedi ki: 

- Çocuklar, buraya ilk geldikle
ri zaman altı ay müddetle gayri 
tabiidirler. Hoca ağzını açıp bir 
laf söylerken hemen arkasından 
yumruk vuracakmış gibi korku i
le ellerini başlarına götürürler. 

Biz yaştaki eski hocalar, zanne
dersem çocuğun elini başına götü
rüşünü eski Şark tahsilinin en ma
nidar bir alameti olarak hatırlar. 

Bu hareket eski Şarkın içini ha
rap eden çiirük esasın bir ilmidir. 
Daima başına inecek y um -
ruğu bekliyen bir zihniyetin ifa
desi. Ana, baba, hoca, jandarmadan, 
hulasa herkesten çocuk ve genç 
yumruk bekler. Onun için sinik, 
bütün teşebbüsünü ve cesaretini 
kaybetmiş bir fert olarak büyür. 
Buna mukabil kendi fırsat bulur 
bulmaz o da hemen yumruk atan
lar arasına girer. 

"Ya yumruk yersin, ya yumruk 
atarsın,. eski şarkın hayat felsefesi 
Şark, inzıbatla hürriyeti tahsilde 
ve terbiyede biribirine tam ölçü
sile karıştırmazsa istikbali çok ka
ranlıktır. Bu noktadan Camiayı 
Hindistan Mi.i~l~man dünyasında 
en faydalı bir unsur gibi gördüm. 

Jİstanbul B i r inci Tıcnrct Mahkeme 
sinden: Osmanlı Bankasının Anka
ra şubesinden İstanbul merkezine hi 
taben almış oldukları 15/ 2/ 938 ta
rih ve 8595/2770 No. lu ÜÇ BİN li
rayı muhtevi ÇEK başkasına ciro e
dilmeden zayi olduğundan iptaline 
karar verilmesi Soriyano ve Hana
nel tarafından talep ve hamili bulun
duğunu mübeyyin vesika ibraz edil
miş olmakla ticaret kanununun (638) 
inci maddesi mucibince ziyaı iddia o
lunan mezkur çeki bulan tarafından 
tnahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz 
edilmediği takdirde 45 günlük müd
detin hitamında iptaline karar veri
leceği üçüncü defa ilan olunur. 

(7742) 

EMLAK 

BULMACA 
Dünkü Bulmacanın 

Halledilmiş Şekli 
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YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Muvakkaten vermek • Tatlı 

2 - AGzına kadar • Sorgu eda\ 

S - lnaafaız 

4 - Erkek adı • Bir renk 

6 - Erkek adı 

6 - 1 nıanın iç lleml • Bir nevi pasta • 

Renk 

7 - Bilgi • Da6 kovuOu 

8 - Kille • Bir renk 

9 - Dlıln zarı • Arapça insan 

10 - Erkek adı • Zar.ll 

SOLDAN SAGA: 

1 - Son Hrın en bDyDk icatlarından 

biri 

2 - Kuzuların dili • BDyUk 
3 - Meşhur Mısırlı bir paıa 
4 - Erkek adı 
6 - Rlyaklrların her zaman öptOklerl • 

Birdenbire 
6 - Hepıl • Zaman 
7 - Bozgunluk 
8 - Yardım 

9 - Hatırla. bir masal kuıu 
10 - Komik bir kuf • YaOlı kara 

En 11UE5~ill iLACIDIR 

SATIŞI · 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Fatmanın Sandığunıza 18105 hesap No. sile 300 hra borcundan dola

yı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin ma
tufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Eyüpsultanda Şahsul
tan mahallesinde Bahariye caddesinde (yeni Silnhtarağa cadde) eski 64 
yeni 78 No. lu bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakta
dır. Arttırmaya girmek istiyen (45) lira pey akçesi verecektir. Milli ban
kalanınızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş ver
gilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 20/ 5/ 938 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat şartnamede ve takip dosyasında var
dır. Arttırmaya iirmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 20/ 6/ 938 tarihine müsadif Pazartesi gün·· Cağaloğlunda kain 
sandığımızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gay
r i menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 
§arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile ar
tırrna 15 gün daha temdit edilerek 5/ 7/938 tarihine müsadif Salı günü 
11Yni mahalde ve ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada 
gayrimenkul en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicil
lerHe sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarüe dair iddialarını ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber daıremize bildirmeleri 
liıı.trndır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
naha fazla malumat almak istiyenlerin 937 /218 dosya numarasile San
dığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** K K A T D 1 
is ~rnniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göskrmek 
tıyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulü

ile göre kolaylık göstermektedir. (2868) · 

TAN 

- -

İstanbul Vaklflar Direktörlüğü Hanlar.• 

Bostancıbaşı İbrahim Ağa vakfından Lalelide Mesıhpaşa mahallesin
de Alaca Mescit caddesinde eski 23, 25, 27, 29 numaralı mukaddema al
tında üç dükkanı olan hane şimdi belediye çapı mucibince tarafları Ak
saray Caddesi ve Mesihpaşa caddesi ve 924 ve 939 ve 1478 harita No. lu 
mahaller ile mahdut 86, 7 metre murabbaı arsanın vskfı namına senet
sizden tapuya raptı istenilmiş olduğundan 1515 numaralı kanun ve ni
zamnamesi hükümlerine tevfikan 26/ 5/ 938 Perşembe günü saat on altı
da mahallinde tahkikat yapılacaktır. Bir g(ına iddiayı tasarrufunda bu
lunanların yedlerinde mevcut evrakı müsbite ile bırlikte mahallinde 
ispatı vücut ederek Tapu memuruna müracaatları ilan olunur. "2874,, 

:: .. Beyoğlu Vakıflar· Direktör.lüğü~ llCinları 

l\luhamnıcn Kıymeti 
Lira Kr. Metre S. 
1990 20 497 55 

Ayas Paşada Camiişerif sokağında 43, 45 No. lu vakıf arsanın tam~mı. 
Yukarıda yazılı gayrimenkulün mülkiyeti peşin para ile satışı 5/ 5/ 938 

tarihinden itibaren l 5 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. 
İhalesi 20/ 5/ 938 Cuma günü saat 15 de komisyonda yapılacağından 

taliplerinin yüzde yedi buçuk pey akçelerile akarat ve mahlulat kalemi
ne müracaat eylemeleri. (2598) 

Amasra Liman Riyasetinden : 
Amasra Limanının Seyrüseferin selametine salih bir hale ürağı mu

karrer bulunduğundan Menderek dahilinde batık RİZE ve ŞAHİN va
purları enkaz ve eşyasını sahip ve varisleri tarihi Handan itibaren on 
beş gün zarfında bilfiil çıkarmadıkları takdirde mezkur enkaz ve eşya
nın limanlar kanununun 7 inci maddesini , tadil eden 2829 No. lu kanun 
mucibince Liman dairesi tarafından istenildiği şekilde imha edilmek su
retiyle Limanın temizleneceği alakadarların malumu olmak üzere ilan 
olunur. "2747,, 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünce tanzim edilip Ve

kaleti celilenin tasdikine iktiran eden 518,403,83 lira, bedeli keşifli Trab 
zon içme suyu işi fen müdürlüğümüzde bulunan evrakı keşfiyesi mu
cibince mevkii münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrakı keşfiye: 
A - Trabzon şehri içme suyuna ait mukavelename 
B - Su işleri fenni şartnamesi 
C - Trabzon şehri içme suyuna ait vahidi fiyat listesi 

D - Bayındırlık genel şartnamesi 
E - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
F - Trabzon şehri içme su tesisatına ait birinci keşif hulasası 
G - Trabzon şehrinin isale ve tevzi edilecek içme suyuna ait husu

si, fenni şartnamesi 
H - Çelik borular hnkkında talimatname 
İ - 16 parçadan mürekkep proje dosyası 

ından mürekkep olup her gün Fen müdürlüğümüzde görüleceği gibi 
25,92 lira mukabilinde Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 30-5-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te 
:ru•t.1Lvu vcıcuıyesr aaımı encumenınae-yapıfücaKui':" 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 24,486,15 liradır. 
6 - Münakasaya iştirak şartları: 
A - Muvakkat teminat vermek 
B - Ticaret odası vesikasını ibraz etmek 

C - Bayındırlık işleri dergisinin mayıs 936 ve Resmi G~zetenin 
3297 sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan alınacak 50.000 
lirahk içme su ışlerini taahhüt edip muvaffak1yetle bitirdiği ve bu ka
bil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınacak fenni ehliyet vesikasını haiz olmak ve müteahhidin 
diplomalı mühendis olması veya bunlardan blrile müştereken teklü ya
pıp mukaveleyi birlikte imzalamas1 ve teminatın müşterek olması, 

7 - Teklif mektuplan yukard a üçüncü maddede yazılı günde saat 
14 te müteahhit tarafından bizzat veya posta ile belediye riyasetine 
tevdi edilmiş olacaktır. (2671) 

Pazarhk ilanı. 
rstanbul Çapa Kız Ortaokulu Satın Alma 

Komisyonundan: 
16/ 5/ 938 Pazartesi günü saat 14 de Kültür Direktörlüğü binasında 

Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Eksiltme Komisyonu Odasın
da 482 lira 88 kuruş bedelli Çapa Kız Ortaokulu Pencere tamiratı pazar
lıkla yapılacaktır. 

Keşif, eksiltme ve hususi şartnameler Okuldan öğrenilir. 
Muvakkat teminat 37 liradır. 
İstekliler en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptırdığına dair idarele

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğün
den pazarlık tarihinden birkaç gün evvel alınmış ehliyet ve Ticaret O-
dası vesikalarile gelmeleri. (2876) 

lktısat Fakültesi Dekanhğından: 
İktısat Fakültesine Üç buçuk ay müddetle 50 şer lira ücretli iki me

mur alınacaktır. Memurların hesap işlerinden anlamcları lazım ve he
sap makinelerini Kullanmayı bilmeleri arzuya şayandır. 

Alakadarların Pazartesi ve Salı günleri saat 10 - 13 arasında Üni-
versite İktısat Fakültesinde 30 numaralı odaya müracaatleri. "2880,. 

Janda~ma Ge_nel Ko. Ankara Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Bır metresıne yirmi beş kuruş fiat tahmin edilen iki yüz dokuz 

bin metre vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık ve astarlık bez 23- 5-
1938 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (lki yüz altmış iki) kuruş karşılığında Komisyondan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (3862) lira (50) kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya Banka mektubu ve şartnamede yazılı vesikaları 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 9 za kadar Komisyona ver -
miş olmaları. (1270) (2559) 

K o LI NOS kul~anrnız. Le_z-
zetı hot, dıt· 

cmıtıcprik 1 • • • 'b" 
Dlf MACUNU en ıncı gı 1 

parlatan Ko-
liiii:l~~~e:::::;..ıııııııı111 ............... linoı dünvada 

milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Macun teksif edil~it 
olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruıtur. 

il 

Devlet DemiryoHarı ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
H. Pa§a • Adapazar Tenezzüh Trenleri 

15-5-938 tarihinden 15-8-938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazarı 

arasında iki ve İzmit - Adapazarı arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere 
konulmuştur. Haydarpaşadan saat 6,55 ve Adapazarından saat 18,56 da 
hareket edecek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydar
paşadan saat 7 ,30, Adapazarından 18,00 de hareket edecek olan trenler 
de birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, lzmitten tahrik edi
len trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara 
varış ve kalkış saatlerini gösterir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) 

İstasyonlar Birinci Tren İkinci Tren 
Varış Kalkış Varış Kalkış 

Haydarpaşa Saat 6,55 7,30 
İzmit ,, 9,24 9,30 Durmaz 
Sapanca 

" 10,12 10,20 10,46 10,54 
Ada pazar ,, 10,53 ll,26 

Avdet 
Ada pazar Saat ıs.-= 18,56 
Sapanca 

" 18,36 18,50 19,28 19,38 
İzmit 

" Durmaz 20,21 20,26 
Haydarpaşa 

" 22,20 23,10 

İzmit Saat 8,05 
Sapanca ,, 8,48 8,53 
Ada pazar ., 9,25 

Ada pazar Saat 119,35 
Sapanca " 20,12 20,22 
İzmit " 

21.03 
Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın ha

reket günü Köprü, Haydarpaşa ve Izmit gişelerinden bilet satılmıyacak
tır. 

*** Muhammen bedeli 1300 lira olan 2000 litre haşarat öldürücü mayi 
27-5-1938 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki satınal
ma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 97 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını eksiltme 
günü saat on dorde lcadar komisyon reisliğine vermeleri ltızımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satın alma komisyonu tarafın-
dan parasız ola:-ak dağıtılmaktadır. (2710) .. .. _ . 

Keskin Kasabası Elektrik tesisatı 
ı - w97 lira keşif bedeli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağaç 

direk ve 6500 liralık 60 normal beygir takatinde buhar Lokomobil Kon-
1 

dnnseli ve 11942 lira keşif bedeli Elektrik şebeke tesisatı ki cem'an 
22639 lira bedeli keşfi ve Nafia Vekaletinden musaddak projesi mucibin
ce Keskin Kasabasının Elektrik tesisatı 25-4-1938 tarihinden itibaren 
kapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 1 

2 - ihale 10-6-1938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 1 
Keskin Belediye Encümeninde yapılacaktır. . 

3 - Talipler bugüne kadar Iaakal 15,000 liralık Lokomobilli Santral · 
ve Elektrik Tesisatı yaptıklarına dair Nafia Vekaletinin Müteahhitlik eh
liyetnamesini ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve ~artnamelcr Keskin belediyesinden istenip ve alınabilir. 
__.e.. .m..a...,__.._ • d ~ ----JJ ---'-·- .... ı~t:' -•-1.-,ıı ........ ....h..1 ...... 1. 5t1.1ı o--

tral binasının inşaatı, Ağaç Direklerin ihzarı ye Lok.<mıobll kısmiyle di
reklerin dikilmesi ve Elektrik şebeke tesisatı için üç kısım üzerinde ay
rı ayrı teklif verebilirler. · 

6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nisbetinde ve ihaleyi müteakip % 
15 nisbetinde teminat vereceklerdir. , 

7 - Taliplerin ek~il~.me kanunu mucibince ic?p eden vesaiki hamilen I 
10-6- 1938 cuma gunu saat 15 ten evvel Keskm belediye encümenine 

1 
müracaatları ilfuı olunur. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alın _ . 
rnaz. (2560) 

l stanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan (22959,35 lira keşif bedelli İs

tanbul Umumi napisane binası yıkılmasının 2-5-938 pazartesi günü saat 
15 te ihnlesi y~pılmak üzere ilan edilmiş ise de yapılan tenzilat mik
tarı haddi itidal görülmemiş olduğundan bu işin 2490 sayılı kanunun 31 
inci maddesi mucibince yeniden eski şartlar dahilinde kapalı zarf usulü 
ile eksiltmiye çıkarılması ve eksiltmenin 3-6-938 cuma günü saat 15 te 
Nafıa müdürlüğünde yapılmasına karar verilmişti.r. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri , proje, kt!şif hulasasile bunn mütefcrd diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 1722 liradır. 
İsteklilerin teklü mektuplan ve en az 15000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait t 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 3-6-938 cuma günü 

saat 14 e kadar .Nafıa müdürlüğüne vermeleri. (2631) 

Gaziant ep Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Me1ikanlı, ve A

lagöz banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 4. 938 tarihinden itibaren ı:; 
gün müddetle kapnlı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat te
minat 3842 lira 94 kuruş. 

2 - !hale 17. 5. 938 tarihine mü sadif salı günü saat 16 da G. Antep 
Nafia müdürliiğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Keşif ve projelerle hususi ve eksiltme şartnamelerini görmek is
tiyenler G. Antep Nafia mtidürh.iğü ne müracaat edeceklerdir. 

4 - isteklilerin elinde Nafia Vekaletince verilmiş müteahhitlik ve
sikası bulunması şarttır. 

5 - Istekliler 2490 sayılı kanun un ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet k
tuplarile birlikte kanunun tarüat ve şartnamedeki şeraite tamamen:; _ 
gun ve noksn~sız ola~nk yazacaklan teklif mektuplarını havi kapalı zarf 
ları ihale saatınden bır saat evvel komisyon reislUfuıe ver~""''""'rı i'~" 
olunur. (2532) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı Jstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Gümrük l\~u~~f~za Örgüdü için 4000 metre çamaşırlık bezin 
16/ 5/ 938 Pazartesı gunu saat 14 de pazarlığı yapılacnktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1000 lira ve ilk teminatı 75 Jiradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde İlk teminat makbuzlariyle birl'kt G _ 

latada eski İthalat Gümrüğü binasındaki Komutanlık Satınal ıKe .a 
ma omısyonuna gelmeleri. "2839,, 
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Böbreklerimiz; hilkatin yarattığı müthiş bir süzme 

makinesidir. Günde beş yüz litre kan süzer. İçtiğimiz 
şeylerin faydalılarını uzviyetimize, muzur olanlarını 

idrar yolilc harice atar. Bu harikalar nümunesi maki

nenin çalışma kuvvetini artırmak sıhhatimizi temiz 

ve arızasız şekilde yaşatmak demektir. Bu kudreti 
yalnız 

HELMOBLÖ 

1 
idrar 

Kesesi 
2 

3 
Kirli kan 

4 

kaşeleri temin eder. (HE L 1\1 O B L Ö) böbreklerin 
faaliyetini artırır. Böbreklerden idrar torbasına ka
dar olan yollardaki hastalıkların mikroplannı kökün
den temizler. Bilhassa kadın ve erkek eski, yeni bel
soğukluğu, mesane· iltihabı, orşit, sistik, idrar zorluk 
lan, bel ağrısı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini defeder. İdran çoğıtltır. Vücudün içeri
sini güzelce yıkayıp temizler. Sıhhat Vekaletimizin 
resmi müsaadesini fiaiz bulunan (il EL 1\1 O B L Ö) 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek ma-

, ............... 111!1111111!111 ..................... ..... 

KURU S t 
Yeni Konlr • Plak Ltd. Şirketi 

S T E M Fabrikasında 

;~~\ V.O"TQDl 
~ LI!&D 4~ 

KURU SiSTEMLE 
ynpılnn K ELEBEK marka 

KONTR PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kııbnrma ve 
snire gihi hiçbir imza göstermez. 

Kontr-Pli.klar bu gibi arızala
ra karşı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAVIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr • plaklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

1atanbulda : 

Satış Yerleri : . 
ROŞTO MURAT OCLU, Mahmudpa,a Kürkçü 
Han No. 28 - l SAK PILAFIDIS, Galata, Mah
mudiye caddesi No. 21. 

Ankarada 
Jzmirde 

: VEHBi KOÇ T icarethanesi. 
: KARL HORNFELD. 

İHSAo.""i KAYIN ve NEJAD TF.3.0L, K eresteciler. 
YUSUF ve KADRi lŞMAN. ,, 
ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GOÇMEN OCLU 'KARDEŞLER. 
Umumi aatıf yeri: lıtanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

• No. 3 YENİ KONTR . PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

• Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAM i 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

,.ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı~ıı•ıııı•ıııı•ıııı ı ıııı•ıııı•ıııı•ıı~ıı' 

ii,,Siz de bu kremden _şaşmayı~~ ii 
• 
ii -
ii 

• 

• 
~ 

BALSAM İN KREMLERİ • 
Sıhhat Bakanlığının resmı ruh• 

satını haiz bir fen ve bilgi mnh
sulüdür. Bütün cihanda elli sc-· 
nedir daima üstün ve eşsiz kal-
m~~ • 

KREM BALSAMIN • 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- • 

tarak vücude getirilmiş yegane. 
sıhhi kremlerdir. _ 

KREM BALSAMIN • 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla• 

değil sıhhi evsafını Londra, Pa-= 

BURUŞMUŞ 
• 

CiLT 

Bir doktorun ıayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı-

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlanm 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. işte, Viyana Uni· 
vcrsitcsi profesörü Doktor SteJ· 
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel" tabir ve genç hay· 
vanların cilt hüceyrclerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher, pembe rcngindekı 
Tokalon kremi terkibinde mev· 
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken. () 
cildinizi besleyip gençleştirir vP 
buruşukluklarınızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
düz için cilt unsuru olan beya~ 
rengindeki Tokalon kremini kul 
tanınız. Siyah benleri eritir, açıl< 
mesameleri kapatır ve birkaç 
"Ün zarfında en esmer ve sert 
bir cildi bcyazlatıp yumuşatır. 

BAY AN L ARIN 
Nazarı Dikkatine 

Satın aldığınız Tokalon kremi 
\'87.olarının hüyiik bir kıymeti 
vardır. Onları bnyiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruş ala
rak, ayni zamanda kıymettar 

miikaf atları bulunan Tokalon 
ıniisabnkasma i~tirak hakkını • 

• lllllJ.::=~f~;~:;~~i:l ris. Berlin. New York güzellik• ''il "'"""" 'hô,. hil,..f tnl<"İrrı t>.f,.c-Pkti .. 
enstitülerinden yüzlerce krem iilll•--•••••-••llııi 

• arasında birincilik mükafatını. ·------------
kazanmış olmakla isbat etmiştir. Harici Askeri Kıtaat 

KREM BALSAMIN • llônltu·ı 

• 
.. N Z AN K-
istanbul Şubesi Müdürlüğünden 
işletmelerimizin Rıhtım, Balat atölyelerile, Haydarhan, Saray
burnu, Eminönü mağaza ve depo yerlerinde mevcut her cins hur
da madenlerle her ı;e.şit müstamel eşya pazarlıkla 18-5-1938 çar
şamba günü saat 16 da bankamız Matcryel reisliğinde satılacaktır. 

Şartname ve her türlü izahat için reislik Alım ve Satım Müdürlü-
ğüne müracaat edilmesi. 

................................... , 
CAFER MDshil Şekeri 

Tesiri kat'i içimi kolay 

en iyi müshil ıelieridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. •-•·--• 

ı ,.1----
Birçok dostlar tarafından 
mı,ıvaffakıyetle tecrübe 

edilen 

VIROZA PATI 
Siz de tecrübe ediniz. 

ViROZA 
Kan çıbanlan, el ve ayak 

parmaklarının arasındaki 

kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, fleg

monlar, yanıklar, traş ya
raları, ergenlikler, ve kol-

tuk altı, çıbanları. 

EN ÇABUK VE _ E~ 

EMiN BiR SURETIE 

TEDAVI EDER 

15 • 5 • 1938 = = = 

biri 

' 

PORT ATlF ve STANDARD 
YAZI MAKiNELERi 

28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sın. 
kadar geniş kağıdı alan en son 
modeller gelmiştir. 

Genel deposu: 

Abraharn Hornt tain ve Şki 
Galipdede caddesi 57 

Beyoğlu. Telefon: 40776 • 

ROMATiZMA 

• 
LUMBAGO 

• 
SiYATiK 

• 

S 1 L K O 
TESKiN ve 

iZALE EDER 

Her Ecranede Bulunur. . ,, 
• 
• 

______________ , 
Gündüz için yağsız. gece için- . j 
g
·1 h l" b d il = Izmır Tnyyare Alayında yaptırıla- M. Vekiıleti Satınnlma Komisyonun B A K ER ,••••••••••••ı• 

ya ı ve a ıs acı a em e ya-. pılmış gündüz ve gece şekillerı- cak altı adet ~rat paviyonu ile bir dan alınır. Eksiltmeye girecekler ka Mağazasının sattığı elbiseler Köy Sandık Makbuzları 
• Q~~Oıı!~~~ vardır. = komutnnhk bınası inşaatı kapalı nuni teminat ve 2490 sayılı kanu - ı - PEK MÜKEJ\1:\-IEL 

• 
arfl k 'lt k l st İ~tnnhul Viliıycti tarafından 

•
KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde- ~ a e sı n:ıe~e onu mu:. .ur. Bu nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 2 - PRATİK = satılır. 1NG1LlZ KANZUK Ec:=ZANESl = ınşaatın hepsının keşif bedelı 201555 belgelerle idari şartnamenin 4 ncü . 3 _ GAYET ŞIK köy sandıklaı'ı için makbuz bas-

- BEYOCLU - İSTANBUL • lira 11 kuruştur. Eksiltme 17 Mayıs maddesinin F fıkrasında yazılı bel- 4·- ÇOK UCUZ tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
lll'l l I • I • l• ll = 938 salı günü saat 15 de Ankarndn gelerle birlikte teklif mektuplarını 1 dikişli bir cild i 25 kuruştur. 
• 11 • llll• lllJ 111 ili ll• llll• llll• llll• llll• llll• llll• lllll• M. M. Vekaleti Satınalma komisyo- ihale saatinden behemehal bir saat Kostümler in zengin çeşitleri Taşraya posta parası ile (35) ku-

.. nundn yapılacaktır. İlk teminat evveline kadar Ankarada M. M. Ve- her yerden iyi ve ucuz fiyat- ruştur. 
Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 13577 lira 76 kuruştur. Keşif proje kaleti Saıınalma Komisyonuna ver- larla satılmaktadır. TAN Matbaasında satılmaktadır 

Gazetecilik ve N--..tyat Türk' ,...._,+ ... t C!frket:L R .. cı.ı..ı • .ı:.. l'A ıu Ma ·-----·-------..:! . ~u uıuuı.c ıw ~· yer n.ı' tbaam ve şartnameleri 10 lira 8 kuruşa M. meleri. (2368) 

=--


