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1138 BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMiN YALMAN 

Atatürk MerSinde Müdafaa ihtiyaçları 
Bügük Onderin Huzurunda Hak_kındaki Kan':'n . 

Askeri Bir G~it Resmi Yapıldı Meclıste Kabul Edıldı 
Fransa 

Halk Sevinç içinde. Gece Şehirde D. D. Yolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü 
Büyük Fener Alayları Yapıldı Büdcesi Görüşülürken Ali Çetin Kaya izahat Verdi 

Kati Rengini 
Belli Etmeli i 

o 

Büdc;e Müzakerelerine 

Pazartesi Başlanıyor 

Ve vazife olarak yapmakta zevk du
yarım. Onun için, kendilerine, sual
lerine cevap vereceğim. 

Hububat işinde tenzilat yapılıp ya
pılmaması meselesi, derhal cevap ve 

:Ahmet Emin YALMAN 

Ankara, 20 ( B"f"luhar
ririmWlen telJonla) 

Ankara, 20 (A.A.) - B. M. Meclisi reyim ki, bu mesele herhangi bir 
bugün Fikret Sılayın başkanlığında itiraza maruz kalmak noktasından 
oplanmıştır. değil ve halk ve müstehliklerin men-

P ari• Büyük Elçimiz Bay 
Suat, dün Pari.ıe Fransa 

Hariciye Nazın Bay Bonne ile 
IÖriifmüt ve Hataya ait notamı
zı vermi,tir. 

Bunun üzerine resmi Fransanın 

!'engini az bir zaman içinde kati ve 
•çık bir ,ekilde belli etmesini iste
!nek hakkımızdır. Şu cihet anlaşılmı
)a nıühtaçtır: Fransa Cenevrede Ha
tıv hakkında attığı imzaya tam ve pü 
l'iissüz bir tekilde saygı gösterecek 
llıidir, göstermiyecek midir?. Fransa
IUn kendi adına Suriyede ve Hatay
da takip edilen iki yüzlü siyasetten 
haberi var mıdır, yok mudur' 

'Atatürk Ankaradan Mer•İne hareket ederlerken 

Mersin, 20 (A.A) - Büyük Önde
rimiz Reisicümhur Atatürk bugün 
saat 13 de husul'i trenlerile gelerek 
Mersine şeref vermişlerdir. 

----·-----... ··· .... ··-··---·--·-···--· .. 
Atatürkün 

Teşekkürleri 
Menin, ZO (A.A) - Riyaseti 

cilmhur Umumi Katipliğin-

den: 

Atatürk1•- aililıaU hakkında yalan 
.-. çirkin haberlerin Hatayda bir se
~ manevrası diye kullanıldığını ve 
bwıa dair Berut kaynaklı bir telgra
.ı.ı aw,,,. .. va d~ -ı.-ııne btl

)1.ik >.O.lfetlere girildiğini biliyor mu, 

İstasyonda ilbay, tüm komutanı, 
bütün hükiımet erkanı, askeri kıtaat 
ve memurin, parti ve milli teşekkül
lor nn:n;,uplan, mektt"pliler ve cad
deleri dolduran Dinlerce ha k aPe.-·..:ı.;=="'"'1=9 Mayıs ~ilnünün yıldönü-
fından tasvir edilemiyecek derecede mu ıUna~ehetiylc yurdun her 
büyük ve coşkun gösterilerle istik- tarafından vatandaş alın heye-

can ve samimi hislerini ,.e a

bUmtyor l!ln L 

nsız gazetelerlndeld düpanca 
1azı ve manevralardan haberi var mı 
dır, yok mudur?. 

Cenevre anlapnasmdan maksat, 
bir Türk kitlesini mütareke zaına
llında Adanada Albay Bremon tara
fından düşünüldüğü tarzda bir im
ha siyasetinden ve hakir müstemle
ke halkı muamelesi görmakten kurtar 
!hak ve Türk sıfatile layik olduğu 
lllevkie çıkarmak ve Yakın Şarkta 
Yüksek eeviyede bir istikrarın ve ba
l'lfm temelini lrurmakb. 

bal edilmişlerdir. 
heatftıJı: 1ıuzurlennda yapılan _. 

keri kıtaatın geçit resmini alika ile 
takip buyurmu ur. Ve~ördükleri 
intizam ve isiplinden dolayı komu 
tanlan tebrik etmiılerdir. 
Kız ve erkek talebeler geçit res

mine iştirak etmiş ve heyecan ve de
rin sevgisini Ulu Öndere bir kere da-
ha göstermek fı!'Satını bulmuştur. 

Atatürk, halkın sürekli ve içten 
gelen alkışlan arasında kendilerine 
tahsis edilen köşkü teşrif buyurmuş
lardır. 

Mersin halkı görülmemiş bir bay
ram ve sevinç içindedir. 

zimkar aençliğıin şuurlu teza-
hüratını bildiren bir çok tel
IJ'aflar gelm•ktedir. 

1 

Anit11l'k; bund- pek 'IJlttteW 

hassiı olmu1ı. ve teşekkürle
rile sevgilerinin iletilmesine A
nadoluAjansını memur etmiş

lerdir. 1 
--------------------------

J\Jana ve Mersinde heyecan 
Adana, 20 (Tan Muhabirinden) -

Atatürkün Mersine hareketi, Adana 
halkını sokaklara ve istaqon boyu
na dökmüştü. Birçok Adanalılar, kt-

(Devamı 4 üncüde) 

Fransa, Suriye ve Hatayda kendi 
adına çalıpn ve kendi şerefini ve iti
'banm temsil eden memurlann, bü
tün bu gayeleri hiçe indirmek mak
ladile elaltından bir düzüye tezvir 
~irdiklerini bilmiyor mu, duymu
)'cr mu?. 

Fransanm mandater sıfatne yeril 
larkm sükiın ve btikran namına ü
lıtrine aldığı mesuliyetleri tapmaya 
iktidan var mıdır, yok mudur?. 

Fransız ve Italyan Deniz 
Kuvvetleri Karşılıklı 
Nümayişler Yaptılar 

Hatay seçimleri esnasında asayişi 
koruyacak kudret ve otoritesi. var 
laıdır, yoksa aczini mi itiraf ve ka
bul ediyor?. 

B u cihetlerin bir an evvel an
laplmasının Yakın Şarkın is-

Alman Gazeteleri Fransaya Şiclcletle Hücum 

Ecllyorlar. ltalyan Hariciye NaZ1r1 Kont Clano, 

Fransız Maslahatgüzannı Kabul Etmedi 
tlkran bakımından çok büyük bir Nevyork, 20 (Hususi) - United 
ehemmiyeti vardır. Memleketimiz Press'in Avrupadaki muhabirlerine 
lakin bir surette işlerine bakmak ve göre bugün Avrupa tam minasile 
lııkıfaf etmek için, diğer hudutların-
da olduğu gibi Cenup hududunda da korkulu bir gün yaşamıştır. Italya ile 
tazn bir emniyet ve istikrara ihtiyaç Fransa arasındaki gerginlik birtakım 
d ııiimayi§lere vesile teşkil etmiş, ltal-
UYJnaktadır. Ve bunları mutlaka te- ya Libyada ve Fransa Tunusta aske

l!llıı edecektir. Müzmin, karanlık ve 
filpheU vaziyetlere hil' tahammülü- ri satvetini göstermeye b&şlamış, bu 

~ iki komşu Afrika ülkesinin sularında 
11\üz yoktur. Bunları bugüne kadar l' bir sürü Fransız ve Italyan harp ge-
ransızıarıa dostluk halinde ve el 11 · · h k b· 1i m ennın are eti göze çarpmıştır. 
ır 'ğiyle temin etmek istedik. Fran-

•anın yüksek menfaatlerinin bu nok- Italyan - Fransız gerginliğini ber 
lad ta tnraf etmek için vuku bulan teşeb-

a mamile bizim menfaatlerimi-
~ uygun olduğuna hali kanilz. Fa- biisler hiç bir fayda vermemeğe de-
kat Fransa bize defalarla nazari su- vam ediyor ve bütün Avrupa çok me 
!'ette vadettiği elbirliğini, tatbikatta raklı ve heyecanlı anlar geçiriyor. 

esirgedi. Fransayı Ha tayda temsil Alman gazeteleri F raıuaya 
~enler bu yolda devam ederlerse , hücum ediyorlar 
~ransa hadiselerin bütün mesu!iye- Paris, 20 (Hususi) - Italya ile 
tını üzerine almış olur. F ansa arasında lspany~da biribiri-
ka Barış idealine candan bağhvu.,..-ııl'I er almak yüzünden 

t bu sevgimizi bize !tarşı 4Jir inlik devam etmek-
~j vasıtası diye kullanabilece~er ip ettıği hattı ha 

i 7..e ka111 olan taahhütlerini çi edeceği anlaşıl-

Celsenin açılmasını müteakip Ruz faallerinin ve memleketin zirai inki-
namenin birinci maddesini teşkil e- şafının lüzum gösterdiği noktadan 
den Devlet Demiryollan ve liman - mlitalea edilmiştir. Ve bu yapılmak 
lan işletme umum müdürlüğünün üzeredir. Yapacağız. 
1938 mali yılı bütçesinin müzakere- Prim meselesini de ayni veçhile 
sine geçilmiştir. esash şekilde miitalca ettik. Bu mü-

Bi.iaçenin heyeti umumiyesi üzeri- sammemdir, mükarrerdir. 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzeri Sonra hububatın Haydarpaşaya 

lealarına karşılık olarak Nafia Ve - değil İz.mite naklinin faydalı olup ol 
kili Ali Çetinkaya şu izahatı vermiş- madığı meselesi, bu doğrudan doğ -
tir: ruya İzmit belediyesinin düşündüğü 

- Hüsnü arkadaşımızın, müstakil basit birtakım menfaat hissi mesele-
bir mebus olarak kürsüye çıkıp de - sidir ki, buna taraftar değiliz. 
miryollan idaresi hakkında söyledik Personel miktarı artıyor diyorlar. 
lerini dikkatle dinledim. Kendileri- Artmıyor. Maalesef nisbetsiz derece-
ne teşekkür ederim. Dikkat ettim, de ck.cıiktir. Cetvel vardır, yanımda 
gördüm ki, nerelerinde ne suretle değildir. Balkanlarla nisbet edildiği 
daha biraz söz götürecek noktalar vakjt Bulgaristanla yarı yarıya ek-
varsa onlan araştırmışlar, bu muci Mal• V-L!I' F t A ~ al sıktır 350 kilometre hattı olan Bul-
b. · tt· f k t d h ı ·· li ıye eRUI ua "r 1 

• • be l 'k · ı memnunıye ır, a a er a soy garıstana nıs t e yarıyarıya eksı tır. 

yeyim ki, ben Halk Partisinin esas/ lan Ali Çetinkaya olarak bir işi vazi ı Rumanya-Yugoslavya demiryolları· 
mebuslarından ve müessislerinden o- fe olarak yapanm. Dikkat ederim. (l)cvamı 9 uncuda) 

Suri~e Ermenileri 
SllGhlandınlarak 

Hataya GönderiGyor 
Şam, (Hususi) - Şam kadas- 1 

trosunda mühendis Panos Pel
tekyan'ın istihbarat bürolannın 
tahrikiyle yiizlerce Ermeniyi ı 
her bırine beşer lira vererek is· 
kendcruna sevkettiği ve bu sev- i 
kı~·ata devam olunduğu haber 
alınmıştır. 

Panos Peltckyan'ın istihbarat 
muhitinden sızan haberlere aö
re bu ermenilere silah ve cep
hane verilmekte ve kendileri-
nin tehlikeli bir oyuna hazır

lanmaları istenmektedir. Bu o
yun da şudur: 

Antakya mıntakasında yapı

lacak tetkik ve kayıt işlerinde 

de muvaffakı~·etsizlik başıöste
rirse bu zavallı Ermeniler, va-

1 kalar ihdasına başlıyacaklar ve: 
"Türkler Ermenileri öldürüyor!,, 
diye feryat koparmak suretiyle 
Hıristiyan aleminin dini taassu- ' 
bunu tahrike çalışacaklardır. 

Bu tertiplerde bazı resmi şah
siyetlerin de alakadar olduktan 
ifp olunmaktadır. 

Türk lnkll6bı 
Hakkında Yazı 
Müsabakası 

Ankarıa, 20 (A.A) - önümüzdeki 
29 Teşrinievvelde kutlanacak olan 
Türkiye Cümhuriyetinin 15 inci yıl 
dönümü münasebetile C. H. Partisi 
tarafından ilk, orta, lise, öğretmen, 
sanat ve ticaret okullarımızın tale
besi arasında birer yazı müsabakası 
tertip olunmuştur. Türk gençliği 
Cümhuriyet rejiminin memleketin 
hayat, istikl&l ve istikbali için vü
cude getirdiği eserlerle onun kurucu 

(Devamı 4 üncüde) 

Çekoslovakyada Yeni 
Vahim Hidiseler 

Çeklerle Südet Almanları Çarpııtılar. Alman 
Hücum Kıtalannın Çek Hududunda Toplan

dıkları Şayi Oldu. Her Taraf Heyecan içinde. 
Prag, 20 (Hususi) - Çekoslovak

ya hükümeti, Sudeiler lideri Henlay
nı ekalliyetler senatosu üzerinde mü
zakere için davet etmiştir. Müzake
renin gelecek hafta başlıyacağı an
laşılıyor. Çekoslovakya hükumeti, 
?arlimentoda aza olmaması dolayı
sile Henlayn ile müzakereden çeki
niyordu. Faakt hadiseler buna lü
zum bırakmamıştır. Memleketin bir 

kaç yerinde Çekler ile Sudetler ara
sıntla müsademeler vukubulmuştur. 

Bugün bir aralık Alman hücum kı
talarının Çekoslovakya hududu üze
rinde toplandıkları şayi olmuştur. 

Ingilterenin Berlin sefiri, Alman
ya hariciyesi ile görüşmüş ve anlaşıl 
dıf{ına göre teminat almıştır. Bu te
minata göre Almanya ne Çekoslovak 

(Devamı 9 uncuda/ 

Dost Yugoslav Nazırı 
Dün Kayseriye Gitti 

Atatiirlı e1>1Jellıi giin Ankara stadyomancla Yugo•lav Harbiye 
ve Bahriye Nazırı Orgeneral Mari~le görüşürlerken 

Ankara, 20 (A.A) - Yugoslavya mum Müdürü General Eyüp ve mih
Harbiye ve Bahr;ye Nazın Orgene- mandarlan refakat eylemektedir. 
ral Mariç ve refikası bu aal:)ah saat General Mariç. Kınkkaledeki as
dokuz buçukta hususi trenle Kırık- keri fabrikaları gezdikten sonra Kay 

Fra11z Hariciye Nazırı kale ve Kayseri;ve gitmek üzere şeh seriye g~eeek w oradaki rnüessesa· 
Suat Davazı Kabul Ettl rimlzden aynlmışlardır. tı tetkik eyliyecel<tir. 
Paris, 20 (A.A.) - Hariciye Nazın General Mançe Milli Müdafaa Ve- Yugoslavya Harbiye ve Bahriye 

Yebileceklerini zannedenler ı Al k . • ya ve manya 
endi kendilerini aldatml§ olur şiddetle hüc\19 

Jllunet Emin Y1'LMA mı 4 üncüde) 

Avam Kamarasında mevzuu bahso 
laa italy- - hıgilis .,-ıı 

lmzalanırke11 

Bonnet, dün ijğleden sonra Türkiye kili Kazım Özalp ile Büyük Erkim Nazınnın bu sabah §ehrimizden ha· 
büyük elçi.si Suat Davazı kabul et- Harbiye İkinci Reisi Orgeneral A- reketleri emaınnda istasyonda aske-
miştir. sım Gündüz, Askeri Fabrikalar U- ri merasim yapılmıştır. 
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Zalim Listerle Müca- ... BELEDIYEDE: DENIZ ve LiMAN : 

Yeni PJina Göre Bir Adam Denize 
Şehrin Hertarafı Atılarak Kaçma1' 
Ağaçlandınlacak istedi 

\ıfUTEFERRIK : 

Karakutak 
Suyu Evkafın 
Malı Oldu 

giden Muaf 
Tutulacak 

Gündelikler 
deleye Tutuşuyoruz Ankara 20 (TAN muhabirinden)

Muvazene ft'l'glsi kanunun11Jl hail 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bU 
kanuna yeni bazı hükümler eklenme 
sine dair olan kanun llyihuı Meclil 
ruznamesine alındı. Layihanın aldığı 
son şekli bildiriyorum: 

Gizli hizmetler grupunun CUU8 

Jarı Bojazın Anadolu luyllJJldan 
içerlere pek eokulmazlardı. Burala 
rı, Modadaki İngiliz karargihmm 
.istihbarat zabitleri tarafından ida
re edillrdL Vazifeleri itibarile gizli 
hizmetler grup'# kumaııdanlığına 
bağlı olan bu zabitlerin ayrı ayrı 
ve gizli adamları vardı. Çoğu da 
ekalliyet unsurlarmdandL 

Bu casuslar, Uski.ıdara gelen saf 
köylulerden millici çetelerin bu
lundu1darı yerleri soruşturur, Us
kudar ve Maltepe yolları ile Istan
buldan Anadoluya kaçanların han
gi yollardan ve kimlerden istifade 
ettiklerini araştırırlardı. Ve İstan
bul ile Anadolu arasındaki gizli 
muhabereye ilet olan telgraf telle-

.. 

Be'-''-e, müstakbel \mar pli- t 1ı İnd" Evkaf idaresi, Karakulak suyu· 
--.J Dün sabah ng\. liı ba. ndır~ ıan nun kendi arulai dahilinde bulundu-

nmm süratle tatbik edilmesini te- K d tm k uzere Ça 
vapuru ara enıze gı e • ""' "dd" d k tasarrufu · · ulı h lıkl · · 6 ... nu ı ıa e ere suyun -

min ıçın es azır ar aormıye nakkaleclen geçerken, vapurda bulu nu üzerine almak üzere evvelce mah 
'baflamıştır. nan bir adam denize atılarak kaç- kemeye müracaat etmiftl. Karaku-

,Bu H~andan itibaren llk beı se- mak ı.temiftir. Vapur, liman kontro lak suyunun bulunduğu Beykoz ka
ne içinde bu plintn tahakkuk ettiri- 1ü i~in durduğu .~ı~ad~.' bir adamın zasına tabi Dereeski köyü sakinleri 
lecek kısımlan ayrılmış, bunlar se- denıze atıldığı gorulmuş ve Port Sa- ise bu suyu satmak suretile istifade 
nelere taksim edilmiş ve bu işlerin itli Mahmut oğlu Ha~~m is~inde~i ettiklerinden buna itiraz etmlflerdir . 
tatbik şekillerini gösteren projeler bu adam tutularak polıse teslım edıl- Mesele Uskiıdar Hukuk Mahkemesin 
hazırlanmıya başlanmıştır. Bu pro- miştir. Hasan,_ ~ğul~a~~ için, can de gorlilmilf ve Karakulak suyu ü
jeler Haziran başına kadar bitirile- kurtaran yelegı de gıymıştır. Hakkın zednde Evkafın mülkiyeti tanınmış-
cektir. da tahkikat yapılmaktadır. tır. Evkafın yakında buraya bazı te-

Dün de Belediyede Valinin Baş- Tralıı uaparunan ilk seferi sisat yapacağı haber alınmıftar. 
kanlığında bir toplantı yapılmıştır. Yarın ilk sefenni yapacak olan E nal h tanai hazırlanıyor 
Bu toplantıya şehircilik mütehassısı Trak vapuru, dün sabah Galata rıh- • • 
Prostle imar, fen, harita, yollar mü- tımının baş iskelesine yanaştınlmış Esnafların müfterek olarak koy-
dürleri iştirak etmişlerdir. ve halkın vapuru gezmesine müsaa- qukları sermaye ile vilcude getirilme 

26-5-932 tarih ve 1980 sayılı Mu· 
vazene vergisi kanununun bırincl 
maddesinin 5 numaralı fıkrası aşağı· 
daki pkilde değiştirildi: Bir ay için· 
de her ne ünvan ile olursa olsun al· 
dıkları paraların mecmuu, kazanç, 
iktısadi buhran ve muvazene ~rgı• 
leri indirildikten sonra 20 lira ve on 
dan aşağı dü§enlerln istihkaklan ve 
80 kuruşa kadar ip;i gündellklerile 
120 kuruşa kadar olan gündeliklerin 
80 kuruşu bu vergiden müstesnadır. 

rini bulmaya uğraşırlardı. Fakat Şile tarafına ıiden fedailerin bqında 
butün bu casuslar Kısıklı - Dudullu ~alışan Zeüi 

sine karar verilen "Esnaf hastahane
lstanbulda yeniden açılacak cadde deVedapilurumiştniry.ann yapacax.. ı'lk husu- si" nin hazırlığı bitmek üzeredir. Ca-

lerle meydanlar modern bir şekilde ıo• ali 

Hem gündelik, hem maktu ücretle 
çalışanların bir ay içinde gündelik 
ve maktu fiyat olarak aldıkları para· 
ların yekunu kazanç, iktısadt buhran 
ve muvazene vergileri indirildild<:n 
sonra 20 lira ve ondan apğı düşenle
rin istihkaklan dahi bu vergiden mu 

ve Alemdağı şosesinden ayrılmaya 
cesaret edemedikleri için bunların 
terlerinden köyler ve köyluler e
min idi. Fakat istihbarat zabitlen
nin zulüm ve vahşetleri köylülerin 
cidden gozlerini yıldırmıştı. Bu za
bitler arasında da, ilerde bahsede
ceğim (Lister) o devrin Neronu ke 
silmiş, vahşet ve fecaat pmpiyonu 
olmuştu. 

Listerin zulümlerine, cinayetleri 
ne kurban olanlardan birçoğunun 
Şileli olduklarını işitiyordum. Giz 
li hizmetler grupuna verdiği rapor 
larda da en ziyade Şile ve civarın
dan bahsettiğini Mehmet Ali Bey
den öğreniyor ve çok doğru haber 
ler verdigini de gori.ıyordum. Anlı
yordum ki bu adamın Şilede çok 
kuvvetli bir yatağı var. 

Bu adam kim idi? Haberlerini 
Llstere hangi vasıta ve yollarla gön 
deriyordu?. O sırada işlerimiz pek 
toktu. Bu muammayı halledecek 
vaktimiz de yoktu. Fakat, Mehmet 
Aliden aldığım yeni. l>tr haber 1:N 
muammanın artık htıı!lf "Bira ft %a· 
manının geldiğini göstermişti. Ha
ber şu idi: 

Jardı. Hareket işaret ve gününü 
dört gözle bekliyorlardı. 

Listerin Alemdağı ve Şile tarai
larına çıkacağını birkaç gün evve
linden haber aldım ve vazifeye baş 
lanılacağı gı..in ve saati arkadaşlara 
answn mlijdeledim. 

Çocuklar karanlık bir gecede 
Çamhcalan çemberliyen tel örgü
lerin aruından sıyrıldılar, Şilenin 
yolunu tuttular. Bit hafta cidden 
buyük mahrumiyet ve mepkbtle 
re katlanarak çalıftılar. Llate;rln 
köylerdeki gizli adamlarım. ve ı. 
le Şlledekl kanlı .,. kara elini bul
dular. 

Bu adam, Şilede bakkallık eden 
Todori adında bir habis ldf. Başı
na topladığı Yeniköylü lstavri, Mi 
hal, Şileli Yorgi, Kara Manol, ve 
Paşaköylü Kör Yorgi adlarındaki 
şerirlerle Ingilizler hesabına çalışı 
yordu. Sonradan ele geçirdiğim ve 
sikalarla bu adamların bütun ma
~eti meıdana çıkarıldı. 

T041orl o nm•nlri Yunatl -wdu-
sunda ihtiyat zabiti idi. Listerle 
kendi arasında muntazam ve gizli 
bir muhabere postası meydana ge
tirmişti. Bu muhabereye isimleri 
sayılan Rumlarla Dudullu köyün
den (8.) ve Büyük Bakkalköyü 
ctvannda Sütçü A. Alet oluyorlar
lardı. 

(De11amı 11ar) 

,, 

ı d l kl d B i ib l si sefer için hazırlanan programa oö- ğaloğlunda Molla Fenari malt ealn-
ağaç an ırı aca ar ır. u t ara re, Trak, sabahleyin 8.30 da Gal.ata de Yeninesil mektebi yan11Mla tutul-
yeni m~ydan ve caddelerin yerleri ~.. bo-

.. rıhtımından hareket edecek ve 11 de m'.JŞ olan buyük binanııı ~ve lçi ayrılmış ve mütehassıslardan mu- b1rincl k 
h l d"k"l · Mudanyaya varacak, davetliler oto- yanmaktadır. Binanm atı a-rekkep bir eyet bura ara ı ı mesı mellyathane, muayenehane ve doktor 

icap eden ağaçların nev'ini tesbite büslerle Bursaya gidecekler ve 12.30 odalannı ihtiva etmektedir. ikinci 
başlamıştır. da Çelik Palasta bir yemek verilecek kat hastahanenin muhtelif kotufları 

H1UU•İ otomobil sahipleri tir. 14.30 da otel ve kaplıca tesisatı ve rontken dairesi olarak ayrılmıt
ziyaret edilecek, 15.30 da it Bankası, 

Hususi otomobillerin tramvay cad 
delerinde kısa bir müddet için dahi 
olsa durmalarına izin verilmemesi 
otomobil sahiplerinin şikayetlerini 

mucip olmaktadır. Saat 21 den sonra 
her taraf tenhalaşınca bunlann ser
best olmalan istenilmiştir. Belediye 
bu müracaati tetkik etmektedir. 

Sıhhi kontroller yapılacak 

t tır. Uçüncü katı hastabakıcılara ya-
pekiı ve Sümerbank Merinos fahri- takhane olarak tahsis edilmiştir. Ze
kaları gezilecek ve 18 de Bursadan 

min katına asri banyolar, yapılmışMudanyaya hareket olunacak, vapur 
tır. Mutbak ve çamaşırhane için ay-19 da Mudanyadan kalkarak 21.30 
rı ayrı yerler tahsis edilmiştir. 

da lstanbula varmış olacaktır. Bina 1 Haziranda cemiyete tes-
500 •eyyah geldi lim edilecektir. Halen esnaf merkezin 

Alman bandıralı G. von Stenben de bulunan revir ve dispanser oraya 
ve Milwoke vapurlarile dün akşam nakledilecektir. Röntken için Alman 
şehrimize 500 kadar seyyah gelmi_ş- yaya ısmarlanmış olan modern Alet

Sıcaklar başladığı için her türlü tir. Seyyahlar, dün Mudanyadan Bur ler ve hasta nakline mahsus otomo-
bulaşık hastalıkları önlemek üzere saya giderek Bursayı gezmi ler 'bit -ae tedarlk effilmek ITzerecnr. 
gıda maddeleri yapan imalathaneler oradan limana .. ·-- semn er r. e ' E•nalın yıllık muayene•İ 
le bekar odaları ve hanlar sık sık yahlar nda A.lmaD u1a:r d 

1 d Esnafların yıllık sıhhi muayenele-kontrol edilecektir. Belediye~ maktaC!ır. Bugünkü maç ar an 
rine 1 Hazirandan itibaren baılananamesine riayet etmiyenler cezalan- evvel bu sporcul:ırla takımlarımız a-
caktır. Bu muayeneleri yaptırmak i-dırılacaklardır. rasında bir futbol maçı da yapılacak 
çin Esnaf Cemiıetlerinin ekserisi ha 

Beledi,. tah.ilatının oaiyeti zırlanmıştır. 
Şjrlted H~yenin ~~"----:::-::-:--

,., Malt yıl bitmek ilzen otdu8'J !çta Gn-ten nakli-tı ba,laJı 
· "imi yaz hazırlılılan -~··- ,,-belediye tahsil şubeleri teftış edı - veni yıl gn..wı.en n&.tclıyatına ba,-

b 1 .+.. Şirketi Hayriye yaz hazırlıklan- .ı ~')'··· 
ye •t anmıll'w.r. lanmı..+ır. Nazım vapuru 1600 göç-

nı tamamlamaktadır. Bu sene gemi- Y~ 
Bu teftişte bu yıl ve bakayaya alt men getirmek için Köstenceye hare-

1 lerden altısı beyaza boyanacaktır. 71 
belediye vergi veı resimlerinin tahsi ket etmiştir. Göç" menler doğruca Ça· 

numaralı vapur tamir görmüştür. 
miktarı tetkik edilmektedir. Mesaisi nakkaleye götürülerek Eceabad iske 

1 Şirketin kendi tezgahlarında yap-
fazla görülen şubelerin amirleri ta - 1 lesın· e çıkarılacaklardır. makta olduğu 76 numaralı vapur a 
tif edilecektir. d f Y-ı· -pıla-L __ ..__, araba vapuru Haziran sonun a se er 5 ,. .,- ... -11 ..... uuı 

Şehrin temwilı iıleri lere başlıyacaklardır. Boğaziçinde Telefon idaresinin Şişlide yaptıra-

aftır. 

Muhtelif yerlerden gündeliği olan 
ların muafiyetlerden istifadelerinde 
gündeliklerinin mecmuu nazarı dik· 
kate alınır. 

içki Satanların 

Beyiye Resmi 
Ankara 20 (TAN muhabirinden)

lspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkında 22 Mart 1921 tarih ve 790 
numaralı kanunun tatbik suretini gös 
teren 16 Mayıs 1926 tarihli talimat
namenin 39 uncu maddesinin kaldırıl 
masına ve 40 ıncı maddesinin değlf9 
tu~"··---· .. dair şöyle bir talimatı:.a· 
me neşredilmiştır: 

Madde 15 - 16 Mayıs 1926 ta 
talimatnamenin 39 uncu madd<.-si kal 
dırılmış ve 40 ıncı maddesi a~ 
ki gibi deği~tirilmiştir: 

"lçki satılan yerlerden aylık kira· 
ı.--~o VAr.•ml iılbetlnd~ 
iye resmi alınır. 

Panayir ve pazar. yerlerindelcl ..
tıcıların kiraları inhisar idarelerinc:8 
takdir edilir. 

Bütçe Müzakerelerlne 
laılanıyor 

•şile t7e Gebze cfoarlannda ge
zen milli kuvvetlerin ob<ı§lanndan 
Yavuz Fehmi 11e Sadık Beyler kı-
11afetlerini değiftirerek aranra Uı
küdara geliyorlar. Altunizade ile 
Korıııuk araaında Uçköfkler meo
Jciinde bir kö~kte gizleniyorlar. Bu 
1cöfk millici çetelerin gizli bit- p
be•idir." 

Bu haber gizli hizmetler grupu
na Lister tarafından verilmifti ve 
doğruydu. Sözü geçen kölk Yavuz 
Fehmi Beyindi. Oturduğum köt
kiuı de yanında bulunuyordu. Meh 
met Ali, bu haberlerin Listere Şlle 
len leldiiini söylüyor ve bu noktada 
•ar gösteriyordu. Listerln kara 
'" kanlı elini bu kadar yakınlanm 
da ıörmek beni de düşündürmüş 
ve telifa dü§Ürmüştü. Esat Beye, 
diğer aldığım haberler arıısında bu 

1 ÜNİVERSİTEDE : 
Belediye müfettişlerinden Yaver, yaz tarifesi 20 Haziranda tatbika ko cağı santralin inşaatına başlanmışfır. 

Bekir ve Hakkı şehrin temizlik işle- nacaktır. Bina altı ay zarfında bitecek, bu ara 
riyle etraflı surette meşgul olmuş- Şirket ayrıca Tokatliyan Oteliyle lık içerisinin tesisatı için hazırlıklar 
lardır. Müfettişler gördükleri nok- anlaşarak yemekli kombine biletler ikmal edilecektir. 

Ankara 20 (TAN muhabirinden)
Büyük Millet Meclisi, pazartesi günıi 
bütçe müzakerelerine başlıyor. Mec
lis, bugünkü toplantısında bütçe mü· 
zakereleri dolayısile Meclisin her 
gün toplanmasına karar verilmiştir. 

tehlikeden bahsettim: 

- Elmasım, dedi. Elinizde bu· 
lunan gizli kuvvetin bir kısmını bu 
ip kullanabilirsiniz. Bu auretle 
hem Listerin zulüm ve cinayetleri
nin önüne geçer ve hem de Llstere 
yardım eden 1iz11 ellerl bulur ve la 
ranmız. 

Elimizde, icabında altı saatte top 
Janmak ve herbanıt bir h1aDete 
koprıak üzere yetmif k1flUk ll1A1ı 
w atlı bir kuvvet vardı. K~çam 
hca membaında arabaları U. ....,_ 
1uk yapan Anadolu yavruları, w 
Ha)'darpapda tbrahimata braU 
tunda bulunan aüvarl pollalerd.n 
bazıları ile Çamlıca ve Bulgurhı 
dellkanlılarmdan bir kısmı bu kuv 
yetfmlzin esasını koruyorlardL Blr 
kaç defa tecrübeler yaptık. Bu 
yurt yavrulannm icabında evı.t
nl ve iflerlni bırakıp sil'1ı bqma 
kopcaklanna kanaat getirdik. 

Şimdi Bakırköy akıl hastahane
si karantine memuru bulunan Ze
kai Bey o zaman bu kuvvethnlz.. 
den bir kısmının çok cenr w fe
dakar bir bap idi. Esat Beyin emir 
ve arzusu üzerine bu vatan fedat
lerinden işi ve vaziyetleri müaait 
olan dokuz arkadqı v~eye çajır 
dık. Küçük çaplı silülarla donat
tık. ZekAi Beyi de baflarma geçir
dik. Bu on Türk yavrusu, yapa
caklan vazifeyi sevinçle karşılıyor 

Talebe Askeri 
Kamp lan 
Başlıyor 

sanların izalesi için kendi tetkikleri- çıkaracaktır. Tesisat şimdilik 2000 abonelik ol:ı 
ni ihtiva eden bir proje hazırlamak- Yaz tarifesinde, Köprüden Yeni- cak, ileride geniıletilmesi mümkiln 
tadırlar. Bu proje yakında belediye mahalleye kadar gitmek ilzere eon olacaktır. Telefon işlerinin devlete 
reisliğine verilecektir. vapuru 22.15 te Köprüden kaldıra- intikalinden sonra hissedilecek bir 

Yeni tramuay •aoüleri caktır. derecede artmış olan abonHerin kay-
Mecidiyeköyü _ Eminönü hattın- Miftaelı biletlflf' Uulas eılilai dına ve umumiyetle telefon ıervisi-

Univeraite ve yük.ek mekteplerin dan gayri yalnız sabah ve akpmlara Şirketi Hayriye, yanndan itibaren nin daha fazla intizam altına glrme-
ukeri kamplan 20 Haziranda batlı- münhasır kalmak üzere bir de Meci- muteber olmak üzere, Pazar günleri sine dikkat edilmektedir. 
yacaktır. Bu yıl talebenin pek fazla diyeköyü - Tünel hattı açılmıştır. Köprüden kalkan ilk postalarla Bo- ZJzele lelalcefzeclelm igin 
artmış olması dolayısile kamplar üç Aynca yaz münasebetiyle Mecidi- ğaziçine gideceklPr için yüzde elli Beyoğlu Halkevi konservatuvar 
devrede yapılacaktır. Fakülte talim yeköyü ile Eminönü arasında işliyen tenzilatlı gidiş, dönüş biletleri çıkar- idaresile birleşerek Kırşehir zelzele-
taburunda kamplar lçln dün bir prog "arabalar çoğaltılmıştır. mıştır. Bu biletleıle Pazartesi gün- si felaketzedelerine yardım edenlere 
ram yapılmıştır. Buna göre: B" l • •t J, t h •t bel • leri öğleye kadar yapıltm postalarla mahsus olmak üzere bir konser terti 

. . . d 20 H ir d b 1 ır eıtırı ece a 91 fU erı İstanbula dönülebilecektir. bine karar vermiftir. Konser 26 Ma-
Bırıncı evre az an a aş ı- Belediye bütçede tasarruf yapmak Usküdar Tramvay Şirketi ile milt 2 d F 
aktır Bu devreye livil ve askeri yıs perşembe akşamı 1 e ransız 

yac : . . . t 1 b 1 için biribirlerine yakın olan tahsil fU tereken çıkanlan kombine biletlerde ril ek T"" k iki tıbbi nın 1 2 ıncı somes r ta e e e- Tivatrosunda ve ec , ur mus 
ye ' f fakült 1 i helerini birleştirmeğe karar vermit- de, m .. 9 pazar günleri Köprüden kal .,-

1 
kt 

n·yıe edebiyat ve en e er n- . .. ..k be i F .,.H U.tatlannın eserleri ça ınaca ır. 
. tır. Bu arada Karagumru şu s a- k "lk t J d t l b"l ti kl" den ve kurs talebelermden imtihan- . . an ı pas a ar a sa ı an ı e er Programda Itri, Dede Efendi gibi a 

..t~ kl rd" B d - tihle, Şehremıni Samatya ıle, Alem- için yüzde kırk t.enzilat yapılmıştır. slklerln beste ve saz semaileri mü-lan bitenler ..... ece e ır. u ev d K k · K'" ··k E in .. 1 i in 9 ar um apı ıle, uçw pazar m - Yarın, tarife haricinde Bolua na 1mı t 
rede normal tedris•t goren er ç • ön\ ile, Haakö1 Kuımpqa ile, Bey- ve _. .. , .... da -pılacaktır. him yer a ş ar. 
Temmuza. pyri muntazam teclri lerbeyi Uaküdarla, Erenköy Kadıkö- ..-.--& .,. 8 
1ata tlbl olanlar 14 Temmuza kadar yü ile birleftirilmiftir. POLİSTE•. İlkokullara ait okuma kitaptarlle 
talim ,arecelden:Ur. Yeni tubelerde tek tef ldaresinde alfabelerin önümüz.deki teclria yılın 

tldncı devre, 14 Temmuzda baş- tahakkulc ve tahal1 kısımlan birlhir- I dan önce yeniden tanzimi ve gelecek 
hyacaktır Bu clevreJ• hukuk ve ik- !erinden ayrı ola:-ak çallfllcaklardır. le sene yeni kitaplann okutulmalı ka-

ttat f~telertnln batün talebeaile v,.,.~ '°"9iqonlan Yaralancll rarlaştırılmıftu'. 
tıp ve askeri tıp faldlltealnln 3 _ 10 Vergi istinaf komisyonlan kurul- • 

muştur. Şehir Meclisi üç komisyon l- Sama._acla oturan Vasll, kucalm- idman Bayramı mlinasebetlle ka-
l&mestr talebeleri lftlrak edecekler- · dt · dilik lkl •J i 1 b çin salahiyet vermıpe şım · da 10 aylık çocuju olduju halde evtn palı olan ortaoku larla lise er u sa-
cllr. Bu devreyi normaller 2 Atus- komisyon kafi görülmüştür. merdi""1erinden inerken düpnilş, bah te1'rar açılmıştır. 
tolta, pyrl muntazam teclrlat gö- Bu komisyonlardan birlnctainln kencllal de, çocuk ta muhtelif yerle- zz ss ı zı ı 
renler 8 Ajustosta bltlreceldetdlr. başkanlığına Şirketler komiseri lmıa rlnden yaralanmıftır. caddesinde çarpışmışlar, her ikisi de 

Uçuncü ve son devre 8 Ağustosta il Hakkı, ikincisinin reisliğine Bele- s-tin -1ai6i lnılunıla hasara uğramıştır. 

Dahillye Vekili Gellyor 
Ankara 20 (TAN muhabirinden)-

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 
reteri Şükrü Kaya bu akşam ekspre
sin arkasına bağlanan hususl bir va· 
gonla tstanbula hareket etti. 

Yeni Maarif Miifettlıl 
Ankara 20 (TAN muhabirinden)

Kültür kurulu üyelerinden Hikme
tin Kültür Kurulu üyeleri için kad
roda muhasses olan 90 lira aylık kar
şılık gösterilmek prtile, 1931 bütce 
kanununun 16 ıncı maddesine tevfi
kan 80 lira aylıkla enspektörlükle ça 
lışması yüksek tasdike iktiran etmiş. 
tir. · 

lnglllz ve Polonya 
Ankara 20 (TAN muhabirlndenJ

Inglllz ve Polonya sefirleri bugfınkü 
ekspresle Ankaradan İstanbula hare
ket etmişlerdir. 

lrAKVIM ve 

21 Mayıı 1938 
CUMARTESi 

5 lncl ay Giln: 31 

Arııbf· 138'7 
JleblQlevvel: 20 
Günet: 4.38 - Ölle: 
İkindi: 18.09 - Akşam: 
Yatsı : 21.17 - imsak: 

Hızır: 11 
Rumt tltM 

Mayıs: 1 
12.10 
19.24 
2.31 

YURTI A HAVA V AZlYETl ba§lıyacak 27 Ağustos ve 1 EylO.lde diye veteriner direktörü Esat tayin Izmlrll BO.,ln ollu Mehmet ls- Çaa Ue yaraladı 
bitecektir. edilmif1erdir. mlDde biri çarpta lllr altın a.p aati Kadıkoyunde Haydar sokağında e>- Hava, yurdun Trak>'a b61&eslnde eok 

l'en ve edeb'-t falcültelerile ... E~p • Rtımi yola satukım f(lplılıa 8w'lM yakalanmıt- turan Şerif sarhoşlukla çıkah kavga buluUu ve mevzil yajıflı Karadeniz ~-
v• ·--' u-1-n:....;..ı_ Al ... _,_ ... _... ... .. _ .._ _,,,.._, _..... lan ve Elede bulutlu diler bö1-elerind• ı--..a bp -'--'··-..a- ... ı.. ... an •- tale- wı..npten D.-1.- """den VW'l}un ıoa" tir • ..-.ttn -.~ Ha11ua-e neticesinde arka...,. ıorıuuuu Çuu 

-. ~'"--. va ... ., &•.. -;,w ·~:T"" •• .1- r- açık ı~. rüz8lrlar cenubi ve dotu A· 
beleri 111\ll .. .nır •• k mühen bataklık, yazın .U toz içinde oll!\uı Amtf taminde bir Jwhmn o1du&a an ile başından yarala~. _.__.,_ ... da fimall, orta Anadoluda ıarbt la· 

' eczacı 0 
u, ., .......... yüzünden yeniden yapılması karar laf lıpl•1fb". 7' aJ.iırulen tUwn~ orta kuvvetta, diler yerlerde 

dia, CÜf tababeti okulu ve yüksek ik· tın1mıf kit. ,,.,.,,., l e ,.,,... JCasımpapda ubl lstllwnetten kuvveWce esmlttlr. 
tilat ve ticaret okulu talebeleri son .Bu yolun t-ı- -"eleri Uzırtan- Vatman lılehmectln lclulllnclekt dili motosiklet DOn latanbulda hava acılı: ı~e. rO~r 

·~ _.,, tan aanlyede 1 UA 2 metre hızla •· d8vrefe ptecek\erdir. Kamp ıeçen mıya baı~ftır. Yola hümhdeki 2239 numaralı taksi otomobili ile vat 9 yapnda M . Saat t4 te barometre 760,2 mm -
1eneld llbi yedekluba7 okulunda ya- kıftan önce kaldırım c:l6fenmit ola- illin Ca\'ldln ldaresfndeld 133 numa- çarparak muhte tdl. Hararet en eok 21 ve en az ıı.ı 
pılacaktır. ..ımr. nlı tramT117 Befollunda lstlldil ıam..tır. olarak lal1dedllmlltlr. 



=--= 21 - 5 - 938 
ı~ ........................ . 
f~UGON_f 

Suçovun Sukutu· 
yazan: Ômer Rıza DOCRU L 
j aponya kuvvetleri be~ aylak 

L bir mücadeleden sonra Lun,,. 
ınay d . "' 
.-ı eınıryolu §ehekesinin anahta -
r olan Suçov şehrini zaptederek za-
er alayı · · 

11 an ıçtnde şehre girdiler. 
§ Urada toplanan ve yüz binleri a
l~~_çin kuvvetlerinin ricat .etmiye 
~ık ;n bulduğu anlaşılıyor. Bir ara
~ 8Ponların bu havalide 70 Çiu 
ıattkasın . h 
'l ı ım a edecekleri sanılıyo~ 
tne·· Japonların kendileri burada "eıı 
lı'ııthiş imha hareketlerinden biri -
.. 

111 \'ıtkubulacag~ ını da söylüvordu 
oıı. ., . • 
?n 

1ıtıha hareketinin vukubulup bul 
.., ;~ığı hakkında sarih maliunatımrz 
,,ol\tur. 

ll lıir aralık Suçov muharebeleri, 
l'.t ıı~ • Japon harbinde vukubulan 
'rrt'ıı den muharebelerine benzetil
hiı~ti. İki ınuharebe hakikaten biri
d l'ine benziyorsa, o zamanki Rus Ot:' 

,_ Ustt gibi bu defa da Çin ordusunun 
"lendi · 
Jllık, nı kurtarnııya, ve ricat etm.iye 
td an bulduğuna hükmetmek icap 

80 
er. Çünkü Mukden muharebesinin 

or~ safhasında Çarlık ordusu, Japon 
~ıı ttsunu.n etrafında kurduğu ağdan 
lıi l'tuiınuş, ve muharebeden bitkin 
lı~ halde olan Japon orduları Çar
l'tı Ordusunu takibe imkan bulama-

ıştı. 

81 ~in ordusunun da bu defa kendi
Ilı k t ~ . ur arması Suçov muharcbele-

lallı kati bir mahiyet almaktan uzak 
~l!'rnıştır. 

ti 111ldan başka Japonların Suçova 
"nıele . o c· d A A ~ rının ın or usunun manevı 

)'~\r"etini de ;ıkmadığı göze &arpı -
h.t. l':sasen bütün vaziyet, coğraf • 
lth~ın ve sayı üstünlüğünün Japonya 
ler-ıı:ıde olmadığını gösteriyor. Çinli 
~~ ııı. ntilli ruhu ise silah bakımından 
tt tadıkları birçok noksanları telafi 
tııektedir. 

lıı ~lllhakknk olan bir nokta, Su~ov 
~~arebclerini yeni ve h.,U,i de da
d 1'k roiilıi.w. muharebeler takip e
/;'eı:eğidir. 
~sa ltalya çıkmazı: 

F ransa - ff,.t,,..- _ .... ~ınoa ba~· 
ı.. L gösteren gergınlik devam et-
•ııel{t d" 
ltıı~ ~ ~ . . ele, ı.IUu ı.lc ıuafattığ1. 
>ille gıbı, ıkı memleketin İspanya top 
llıı larınc1a biribirlerinl. harp vaziye
liy de telakki etmelerinden ileri ~e
~tı or. Sinyor l\lusolini Ceneve nut-
l>a llda hu va7.İyete işaret ederek "İ>
Yı ~Yada Barikadın iki tarafında -

~. d .. '' cmıştı. 
lıu . 

Si • suretle Italya - Fransa ınesele-
tı:ın halli. İspanyameselesinin halli. 
tel' bakıyor. Bir taraftan İtalya, di
tt taraftan Almanya gazeteleri, 
tıhllrısanın İspanyada takip ettiği hat 
fs llteketi şiddetle tenkit etmekte ve 

l>arı, .. a .. h . . . 
tıa . ,, cum urıyetının yaşaması-

tıı 1_
1tnkiin vcrmiyeceklerini söyle -

'ıttedir. 
ı~ibenıck ki, gerginliğin İ7.alesi ya 
dj• t~raftan birinin çekilip va7.iyeti 
bigerıne bırakmasına, yahut ikisinin 
~en çekilmesine bağlıdır. 

dıı akat bu iki ihtimalin tahakkuku 
t'e Çok miişkiile benziyor. 

~: 
Ç ekoslovakyadaki Siidetler me

tıl\ selesinin ha11i için, hu Alman te:11.1:_una muhtariyet verilmesi is • 
L, dıgj halde Çek hükumeti buna im '\lltt .. 
tıll gorınemckte ve bu hattıharı::ke-
t\ı Çekoslovakya esas kanununa uy 

; olmadığını söylemektedir. 
~ ayıni~. son sayılarının birinde 1:-u 

~'.'lele . h . 
\re ~'ı ta lıl ederken muhtadyel 
-~,:~enin giiç olduğunu çünkii bnnur. 
flrı(ı lllıya başlangıç teşkil edecejiini 
h ~h-Yor ve bugiinkü Çekosfov:ık
t .... • · lldudunun buna imkan vermive • 

"{,'1 •• ~ • 
tı.ı ılave ediyor l' . . 

lıı aynıis daha sonra Çekoslovakvt'
tı. ha · • Siid rıcı siyasetini değiştırınek h;in 

etle t f ~'hh·· r ara ından vukulıulım te-
Usler' b J • Çek ı a us mevzuu yaparkt>n 

~i oslovakyanın da Belçika ve İ'i • 
tıiSre gibi bitaraflığınt temin etme • 
tı~~ hu meseleyi halledeceğini anta-

or. 

~================== 
lstanbul Rasathanesi 

Şiddetli Bir Zelzele 

Kaydetti 
eli !~tanbul Rasathanesinden bildiril-
gıne ·· ·· 33 gore dun saat 19 u 21 dakika 

le ~aniye geçe çok şiddetli bir zelze
İst aydedilmiştir. Merkez üssünün 
C>ldanbuldan 9850 kilometre sahada 

uğu tahmin ediliyor. 

TAN 
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INGiLTERE: 

Harici Siyaset 
Müzakereleri 
Geri Bırakıldı 
Londra, 20 (A.A) - Avam Kama

rası 95 reye karşı 180 rey ile Sir 
Jon Simon tarafından yapılması iste
nilen harici siyaset hakkındaki mü
zakerelerin tehirine karar vermiştir. 

Nazır, söylediği nutukta İngilte
re - İtalya ve Habeşistan arasında 
hiçbir zaman anlaşmamazlık mevcut 
olmadığını, ihtilafın Milletler Cemi
yeti ile İtalya arasında çıktığını be
yan etmiş ve İngiltere hükıimetinin 
hattı hareketini tamamile Milletler 
Cemiyetinin nizamlarına uydurmuş 

olduğunu kaydettikten sonra İngilte
renin, İtalyanın Habeşistan İmpara
torluğunu tanımakta serbest olduğu
nu fakat henüz bu İmparatorluğu 
tanımadığını bilakis bunu yapmak 
için bazı şartlar dermeyan ettiğini 

bildirmiştir: 

Hatip sözüne devamla demiştir ki: 
"Bize gelen malumata göre İtal

yanlar İspanyaya yeni takviye kıta
lan göndermemişler, Libya'daki kuv 
vetlerinin de yarısını geri çekmişler
dir. İtalyanlar bundan başka Bari is
tasyonu ile yaptıkları propagandaya 
da nihayet vermişlerdir. Şimdi ade
mi müdahale komitesinin mesaisine 
iştirak etmektedirler.,, 

Londra, 20 (A.A) - Çcmberlay'ın 

rahatsızlığı dolayısiyle askeri tayya
recilik hakkındaki müzakereler Çar 
şamba gününe talik edilmiştir. 

ALMANYA: 

Rayştacf ın Yakında 

ToP-lantıya Dav~t 

Edilmesi Şüpheli 
Berlm, 20 (A-:A.J - Siyasi malia

fil, Rayştag'ın yakında içtimaa davet 
edilmesi meselesi hakkında şüphe 
izhar etmektedir. 

Halihazırda Obersalzberg'deki ma 
likanesinde bulunmakta olan B. Hit
ler, pazartesi günü Berline gelece~ 
tir. Führerin halk otomobilleri imal 
edecek olan Fallerslebel fabrikala -
nnın tcmeltaşının konulması müna 
sebetile bir nutuk söylemesi muhte
meldir. 

Avusturyada Birçok 
Kitaplar imha Ediliyor! 
Viyana, 20 (Hususi) - Kütüphane 

ve mekteplerdeki kitapların tasfiye
sine başlanmıştır. Alman kültürüne 
karşı İngiliz, Frar.sız ve Amerikan 
kültürünü tebarüz ettiren, sulhçü
lük lehinde olan, Milletler Cemiye
tine taraftarlık eden, dinsizliği ter
viç, yahut fazla dindarlığı teşvik e
den kitaplar kaldırılacak, Yahudi 
muharrirlerin eserlerine yer veril
miyecektir. 

INGILIZ KABiNESiNDE YAPIL.AN SON DEGIŞIKL.IKL.ER: 

WOOD MACDONALD ELLIOT 

rnglltere hilkOmetl, kabinenin Avım Kamarııaındıkl cephesini kuvvetlendlrmek ve nuırların !:;oiiunu Lordlu Kıma• 
raaı baaı olmaktan kurtarmak için Kabinede birtakım değişlkllkler y:ıpmııtır. Hava Naz:ırlığına Avam Kamarası 
hası olan Kengıley Wood g~tlrUmlt. Lordlar Kımaraaına geçen müstemlekat Nuırlı!iına da yine Avam Kamara· 
ıı tzaıından olan Makdonald tayin olunmu9 ve Elliot 11hhlyeye getlrllml9tlr. Bu suretle Nazırların iki mecllıtekl 

vazlyetlerl denkleftlrllmlı oluyor 

Süngü Süngüye Bir Harpte 

Cümhuriyetçiler Son 
Nefere Kadar Dayandı 

Bu, Cümhuriyetçilerin Müdafaa Şeklini 

Gösteren Binlerce Misalden Biridir. 
Barselon, 20 (A.A.) - Neşredilen 

'i'esmi bir tebliğe göre Tcruel cephe
sinde CedrHlas mıntakasmda düş· 

m:ın, tayyare ve topçu kuvvetlerinin 
müzaheretine rağmen, rica1 etmeğe 
İnecbur olmuştur. Cümhuriyetçiler 
şlddetli bir mukabil taarruz netice
sinde Penarroya tepesini istirdat et-

sinde Franko kıtalan Villa Franca 
del Cid ismindeki büyük kasabayı 

2.aptctmişlerdir. Bu suretle beş kilo-

metre uzunluğunda ve yedi kilomet
re genişliğinde bir arazi parçası elle
rine geçmiş bulunmaktadır. 

Dün akşam Frankistler Ares del 
Maestroya giden yolların telaki nok-

rnl:;ılerdir. 

!:ısına kadar ilerlemişlerdir. Diğer 
Albocacer mıntakasında nevmida· 

m111takalarda havaların fena gigtmesi 
ne teşebbüslerine rağmen düşman i

lerlcmeğe muvaffak olamamıştır. 

Cümhuriyct tayyareleri Cande ha
va meydanını sık sık ve müessir su
..... uo hom'bA .. d.nttan oiım;.<:lo .. dir. Tay 

yareler birçok düşman tayyarelerini 
tahrip ettikten sonra Şark cephesin
de Frankistlerin hatlarını ve tahşi
dat yaptıkları noktaları bombardı
ınan etmişlerdir. 

Cedrillas mıntakasındaki bütün 
claglarda şiddetli muharebeler de
vam etmektedir. Düşman mütemadi
yen Sierra de Gudar ve Corbalan'e 
tanrruz ederek şimali şarkiden cenu
ua inmek istemekte ise de buna mu
vaffak olamamaktadır. Şark istika
metinde 20 kilometre ileride Gudar

dan gelen Franko kuvvetleri Alcala 
de la Seler kasabası civarında Pena
reıyya sırtlarını işgal etmişler ise de 

Cümhuriyetçilerin derhal yaptıkları 
bir mukabil taarruz neticesinde ricat 
etmek mecburyietinde kalmışlardır. 

Cümhuriyetçilerin kahramanca 

müdafaaları 

Saragos, 20 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabiri bildiriyor: Teruel cephe-

yüzünden harekat durmuştur. 

Cümhuriyetçiler şiddetle mukave
met etmektedir. Yüz kadar cümhuri
dikliğine göre gönüllülerin kategori 
blol<.havs'da tamamile muhasara edil 

miş olmasına rağmen teslim olmadığı 
bilairilmektedir. Süngü süngüye ya
pılan bir çarpışma neticesinde Cüm
h urıyetçiler tamamile telef olmuşlar
dır. Cümhuriyetçilerin müdafaa şek
lini gösteren bu misal birçok misal
lerin araSJndan alınmıştır. 

Tali Ademi Müdahale 

Komitesi toplanıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Tali ademi 

Müdahale komitesinin 25 Mayısta top 

!anması takarrür etmiştir. İtilaf ü

mitlerinin şimdi fazlalaştığı tahmin 
t'dilmektedir. Lord PJymuth bu sa

bah Almanya sefiri ve Sovyet mas

bhatgüzarı ile görüşmüştür. Zanne

dildiğine göre gönüllülerin katagori 

itibarile geri alınması meselesinde 

Fransa müsaadelerde bulunacak ve 

bu suretle vaziyette yeni inkişaflar 
görülecektir. 

BREZiL Y ADAKI SON ISY AN 

Mayısın 11 inci günü Brezilya. çok tehlikeli bir 
faşist ihtilal hareketile karşılaştı. Hareketin gayesi 
hükumeti yıkmak ve Brezilyada bir faşizm idaresi 
kurmaktı. Fakat hareket, hükumet hıvvetleri tara
fından kolaylıkla bastırılmıştır. Alınan en son ha
berlere göre, hadiseler sırasında 23 kişi ölmüş bir
çok kişi yaralanmıştır. 

Tevkif olunanların sayısı 500 ü bulmaktadır. Ve 
aralarında büyük ve küçük riHheli birçok ordu za
bitleri vardır. Bu resimlerden biri halk tarafından 
alkışlanan Cümhurreisini diğeri de ihtilalci zabit
lerden birinin tevkifini göstermektedir. 

UZAK ŞARK: 

Suçovun Zaptı 
Çin Müdafaasını 
Güçleştirdi 
Nevyork, 20 (Hususi) · Uzak 

Şark harbine dair gelen haberlere 
göre Japonların Suçovda kazandık
ları zafer bir hayli mühimdir. Çinli
lerin ricat eden kuvvetleri şiddetle 
taklp olunmakta ve tayyareler tara
fından bombardıman 1:1dilmetkedir. 
J aporıların Şimal, Cenup ve Garp ten 
hareket eden kuvvetleri Suçov'da 
birleştikleri için Çin kuvvetlerinin 
ricati son derece güçleşmiştir. 

Suçovun zaptı J aponlann Gar be 
doğru ilerilemelerini de temin etmiş 
bulunuyor. Gerçi Çinliler Longhay 
hattı üzerinde vaziyet aldıklarını bil 
diriyorlar. Fakat Japonların Şark 
ve Carpteki kuvvetleri, Çinlilerin 
a5kerlerini ihata edebilir. 

RUSYA~ 

Bir Tayyare Kazasında 

Dört Kişi Öldü 
Moskova, 20 (A.A.) - Aralarında 

hava departmanı şefi kaşü Babuşkln 
olmak üzere dört kişi,18 mayısta 

N - 212 tayyaresi, Arkanjel tayyare 
meydanından hareketettiği sırada vu 
kua gelen kazada telef olmuşlardır. 
Bundan başka on iki de yaralı var -
dır. Kaza, şu suretle vukua gelmiş· 
tir: Motör, durmuş. alevler içinde kal 
mış ve tayyare Dvina nehrine düşe
rek batmıştır. 

MEKSiKA: 

Petrol Kumpanyaları 

Reisicümhuru 

Protesto Ettiler 
Meksiko, 20 (A.A.) - Petrol kum 

panyaları, Reisicümhur B. Kardena
ya bir telgraf çekerek fesatçuyane 
faaliyetlerde bulunmakta oldukları 
suretindeki ittihamı protesto etmişler 
dir. Bu kumpanyalar, bütün faaliyet 

lerini sadece kendilerine tevdi edil
miş olan menafiin müdafaasına has· 
retmiş olduklarını beyan ve Meksika 
Reisicümhurunun kendilerinin tel -
graflarının neşredilmesine mümana 
at etmiyeceği ümidini izhar etmişler
dir. 

RUMANYA: 

Rumen Başvekilinin 

Varşova Seyahati 
Bükreş, 20 (A.A.) - Başvekil Mi

ron Kristea, dün akşamsaat 20,40 da 
1937 sonbaharında kendisini Bükre5 
te ziyaret etmiş olan Polonya orto • 
doks metropolidinin ziyaretini iade 
etmek üzere Varşovaya hareket et
miştir. 

Miron Kristea, Karakovi'yi de zi
yaret edecektir. Romen Başvekiletı 
vekilliğini, milli müdafaa vekili Ge
neral Jorj Orgcshano ifa edecektir. 

;IClfK 
Rehber mi? 

Bulmaca mı? 

[Yazan: B. FELEK] 

Uluorta herşeye itiraz etmeyi sev
mem. İyi ''e basit bir şeyi şık değil
dir, diye yermek istemem. Lakin bir 
! avadanlığın ait olduğu işi yapama
l masını müsamaha ile karşılıyamam. 
! Bugün size, rehber adı verilen te
l lefon kitabını ~ekiştirmek istiyo-
' ırum. 
l Bu çekiştirmem telef on idaresinin 
! aleyhine bir feryat değildir. Çün-
kü 23 üncü tab'ı abonelere dağıtılmış 
olan bu cildin maalesef şimdiye ka
dar bir türlü kendisinden beklenen 
hizmeti üa edememesi telefon ida
resinden ziyade abonelerin, hele res
mi abonelerin yüzündendir. 

Bakınız neden? 

Bütün resmi devair numaralan b11 
rehberin baş tarafında hususi biı 
fihriste bağlı olarak otuz küsur say· 
fa tutuyor. 

Resmi abonelerin ekserisi devlet 
kadrosu suasile bu fihristte yanlı. 
(Ekserisi diyorum. Çünkü yazılı ol
mıyanlan da var). Lakin bu resmi 
fihristte abone numarası bulmak İs
tanbul vilayetinin hatta biraz da 
Türkiyenin idari teşkilatı hakkında 
mücmel maliunat sahibi olmıya mü
tevakkıf. 

Mesela: Fatih tahsil şubesini ara
mak istiyorsunuz: Bu şubelerin adı 
evvelce maliye tahsil şubesi idi. Şiın 
di belediyeye geçti. Bunu bilmiye
rek İstanbul belediyesi teşkilatı ara· 
sında aramazsanız bulamazsınız. 

Halbuki İstanbul Vilayeti defter
darlığını, İstanbul teşkilatı arasın· 
da değil Maliye Vekaleti listesinde 
aramalısınız. 

Bu ve buna benzer daha bir sürii 
misallerle size bu resmi filıristin pek 
güç kuJianılır ve kullanılması husu· 
si malfunata mütevakkıf birşey ol
duğunu ispat edebilirim. Lakin bu 
iki misal yeter. Zaten bu getirdiğim 
misaller nihayet pek acele bir iş için 
aranır şeyler değildir. Lakin mesela 
hastaneler. Bir hastanız var, imdat 
istiyeceksiniz. Hastanede hastanız 
var, sıhhati hakkında malUnıat ala
caksınız ve nihayet bir hastaneye te
lefon ne için konulmuşsa o maksatla 
telefondan istifade etmek istiyorsu
nuz, istiyorsunuz amma acele ettik
çe aradığınızı bulamazsınız. Çünkü 
bakınız: 

- Cerrahpaşa hastanesi - İstan
bul belediyesi kısmındadır. 

- Gureba hastanesi - İstanbul 
vakıflar müdürlüğü kısmındadır. 

- Haydarpaşa Nümune hastane
si - Sıhhiye Vekaleti kısmındadır. 

- Valdebağı prevaotöryomu -
İstanbul maarif müdürlüğü kısmın
dadır. 

- Giilhane hastanesi - Milli Mü
dafaa kısmındadır. 

- Radyoloji müessesesi - İstan
bul Üniversitesi kısmındadır. 

- Tim ar hane - Sıhhiye Vekile
ti kısmındadır. 

- Hususi hastaneler de kendi isim 
lerinin alfabe sırasile olan listesin
de. 

Düşününüz bir kere. Evde hastası 
olan bir adam acele telefon etmek 
istiyor. Bütün bu sekiz ihtimalin 
hangi birini aklında tutsun? İnsaf 

edelim. Bu ne karışık şeydir böyle? 
Ben, hastanelerin idare bakımından 
bağlı oldukları yerlerde yazılı olma
larına itiraz etmiyorum. O bir teşki
lat meselesidir. Kimseyi alakadar 
etmez. Lakin bu rehberin (hastane
ler) ismi altındaki kısmına neden 
bütün şehirdeki resmi ve hususi has
taneler yazılmasın? 

Telefon İngilizlerin elinde iken 
böyle bir iddia karşısında: 

- Abone harcını verirse ora:ra da 
yazarız. Vermezse yazmavız. D~rler
di. Acaba bu usul hiıla baki mi? Reh
ber halkten her ayrı adres i~in para 
çekmiye mahsus bir şey midir. :vok
sa telefon mükalematını kolayla~"tn:
mak ve her aranan abone:ri cabı;cak 
vennek için mi? • 

Abonelerinin kolaylığını ve kendi 
menfaatini düşünen bir idare bu söy
lediğim noktayı mümkün değil ih
mal edemez. Bütiın A\·rupa rehber
lerinde isimler heın alfabe sırasile, 
hem de meslek sırasi1e tasnif edil
miştir. Bizde hususi e. has ,.e miies-

(Devamı 4 ilncüdeJ 
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Atatürk Mersinde 

YADJM...., 
LITESİ 

Kırşehir feltıketzedeleri için dün 
matbaamıza getirilen yardım miktarı 
aşağıdadır: 

Lira K. 

1958 93 
53 54 

Evvelki yekıln 
$işli Ternkki lisesi mual -
!imleri 

21 - 5 - 938 

Ankara Radyosu 
ÖGL.E NEŞRiYATI: 11 
Saat 12,30 Karışık plak neşriyatı ~ 

PlAk Türk musikisi ve halk ııarıuıarı 1 

Dahill ve harici haberler 
AKŞAM NEŞRiYAT!: O Kızı, Dağın Bir Köşesinde Yapa 

Yalnız Bulmuşlar Köye Getirmişler 
• 46 32 Şişli Terakki lisesi ilk kı-

sım talebeleri. 

Saat 18.30 Çocuklara Karagöz (J{ 
Ali) 19.15 Türk musikisi ve halk şarl<" 

1 
(Servet Adnan ve arkadaşları) 20 511

81 

yarı ve arap<;a neşriyat 20.15 Türk ıtl 
kisi ve halk şarkıları (Hikmet ruza vt 
kadaşları) 21 Ankara ilkbahar at yarıı 
nın ikinci haftasında koşuya lştirAk edt' 
atlar ve kazanma ihtimalleri hakkınd8 
nuşma: (Abdurrahman Atçı) 21.15 S 
salon orkestrası: 22 Ajans haberleri 2 
Yarınki program ve İstiklfıl marşı. 
SENFONİLER 

Dün ağır ceza mahkemesinde çok ı lar. Muhakememe ben bulunmadan 
karışık bir kız kaçırma davasına baş İstanbulda bakılsın. 
la~dı. Suçlu yerinde evvelce tevkü Bundan sonra birer birer suçlula
edılmişken kefaletle tahliye edilen rın sorgusu yapıldı. Hasan Yılmaz 
Şilenin Ulubeylik köyünden rençber şunları söyledi: 
Hüseyin :!ım~z, kardeşi İbrahim, - Kızı ben kaçırmadım. Şükrüye 
Murat, .Şırın, Irfan ve Yaşar isminde şimdi burada suçlu olarak bulunan 
altı delıkanlı vardır. lddia şöyle idi· Muradın k - ·d· o · arısının ycgenı ır. nun 

5 60 Beyoğlu 45 inci okul B. 15 
talebesi 

4 00 Afyon lisesi birinci sınıf E. 
~ubesl (posta ile gelmi~tlr) 

2068 39 Yekun 

Rehber mi? 

Bulmaca mı? Şükrüye köyiin açıklannda tarla- yanına gitmiş. Ben ve karde~im çoba 
da annesi ve ninesi ile çalışıyormuş. nız. Jandarmalar kızı buldukları za 
Bu altı delikanlı pür silah gelmiş _ man biz dağda koyun otlatıyorduk. 
ler. Kızı ~a.rga tulumba yaparak tah Reis hazırhk tahkikatındaki ifa -
tıravan gıbı omuzlamışlar ve dağa desini okudu. Hasan Yılmaz burada 
kaçırmışlar. Kızın annesi ve ninesi kızı nasıl kaçırdığını bülbül gibi '>Öy 
iki gözü iki çeşme köye dönmüsler lilyordu. Reis Refik: 

Atatürk Ankara stcıdyomunda 19 Mayıs şenlik!erinde (Başı 3 üncüci~ ı 

jandarmaya dert yanmışlar, jandar~ Buna ne dersin dedi. Suçlu cevap 
ma faaliyete geçmiş, kızı ı bir dağın verdi: 
öcra köşesinde yalnız başına bula- - Jandarmalar beni dövdüler d(' 
rak evine getirmişler, sonra da birer korkumdan öyle söyledim. 
birer suçluları yakalamışlar. Kardeşi İbrahim hadiseyi büsbü -

Bu d d H tün inkar etti. ava a ıcız karakol kuman-
danı N~ri onbşının da suçlu olarak 
adı geyıyordu. Iddiaya göre Nuri on-
başı suçluların ifadelerini alırken 
Hasanı ve diğer arkadaşlarını döv -
müştür. Jandarma Mehmetle köy 
muhtarı aleyhine şehadette bulun -
muşlar. 

Murat ta dedi ki: 
- Şükrüye benim baldızımın kızı-

dır. Teyzesi hasta idi. Annesi ve ba
bası da Üsküdarda idiler. Ben km 
tarladan aldım eve getirdim. Annesi 
gelince kızı evde bulamamış. Kızı ev 
velce Hasan Yılmaz istemişti. Fakat 
annesi onu başkasına nişanlamıştı. 

Kızın evvelce Hasan tarafından is -
tenmiş ve reddedilmiş olmasını bi-

(Başı 1 incide) 

mi trenle. kimi yayan Mersine ayrt
lan hattın merkezi Yeniceye gittiler 

Yenice bugün, kuruluşundan beri 
geçirdiği en büyük ve mesut günle
rinden birini yaşadı. On binlerce hal 
kın ardı arkası kesilmiyen alkışları 

arasında en büyüğümüzü taşıyan hu 
susi tren Yeniceye girdi. Kadın, er
kek, çoluk.çocuk: 
"- Yaşa, varol! Atatürk!,, diye 

çılgınca bağırıyordu. 

Büyük Onder halkı muhabbetle se 
lamlndılar. Ve tren Mersine doğru 

yoluna devam etti. 

Mersinde 
Mersin. 20 lTAN muhabirinnen)

Büyi.ık Onder Atatürk bugün saat 

13,30 da Mersine geldiler. istasyonda seseler alfabe sır:ısile resmi müesse
Vali, Komutanlar, askeri kıtalar, ta- seler de idari kadro tertibiyle. 
lebcler ve on binlerce halk tarafın- Dahası var. Bu resmi müessesele-
dan alkışlandılar. rin içinde sanki arıyanın gözünden 

Büyük Şef geçit resminden sonra kaçsın diye saklananlan vardır. 
halkın coşkun tezahüratı ve sürekli Bunların ba~ında İstanbul sular ida
alkı~ları arasında vali konağına git- resi gelir. 
tiler. Saat yirmide maiyetlerinde, Vaktiyle bu idarenin halk arasın
Salih Bozöyük, Kılıç Ali, Neşet Ö- daki ndı (Terkos ~irketi) idi. Lakin 
mer, Cevat Abbas ve diğer mutat ze- onu rehberde o vakit te bu isimle 
vat olduğu halde vagonlarından çı- bulmak mümkün değildi. Dersaadet 
karak motörle denizde bir gezinti yap Su Şirketi falan gibi bir adı vardı. 
tıktfln sonra tekrar vali konağına av- Burasını belediye sahn alınca bele· 
det buyurdular. diye miiessesah arasına girdi değil 
. Afatürk geceyi vali konağİndçı. gc- mi yR? O halde fstanbul belediyesi 

çıre<-cklerdir. Şehirde büyük fener fihristinde arıyalm1 .. Tuhaf şey! Bu
alayları yapılmaktadır. Halk cılgın lamıyoruz. Demek (Sular İdaresi) is
bi:ı- neşe ic;inde sokaklara dökülmüs- miyle yazıh olaeık. Bir de öyle arı-
tiir. " ,yalım ... Orada da yok! Canım! Kos-

Mahkeme Nuri onbaşının Tefenni 
de bulunduğunu tesbit etmiş ve isti
nabe suretile sorgusunu yaptırmış • 
tır. Dün reis evvela bunun üadesini 
okudu. Nuri onbaşı kendisini şöyle 

(.d f . mu a aa edıyordu: 

- Ben Hasanı dövmedim. Evvelce 
başka bir hadiseden muğber olan 
muhtarla Hasan bana iftira ediyor-

len annesi hemen jandarmaya müra
caat ve şikayet etmiştir. Ben kızı ka 
çırmadım. 

Diğer suçlular da hadiseyi inknr 
ediyorlardı. Muhakeme şahitlerin 

çağırılması için başka bir güne bıra
kıldı. 

Fransız ve ltalyan Deniz Kuvvet.eri 
Karşıl klı Nümay·ş'er Yaptılar 

koca İstanbul sularının telefonu ol
maz olur mu? Ara bakalım! İstanbul 
Sular İdaresine llak! Allah Allah o
rada da yok! M11rlıakkak (İstanbul 
Belediyesi Sular İdaresi) diye yazılı 
olınalı. Bi., .ı .. """n~• ı.. •• .ld \ 

SAHTEKARLIK: İHTİLAS: 

(Başı 1 incide) ı Lo~dra m~abirlcrilo Ocuıvre--gazete 
ve Frans::ının Avrupa sulbünü tehli- sinclc ıvt<ıctı.ım Tabui mi~tte tl<'a~ bu 

lteyt: koyduğunu yazıyorlar. i.,..ı.c Alrrıanlarm parmagı oldugunu 
More~al Goringin gazetesi olmak- ıddia etmektedirler .. 

Tuzsuz Tereyağı 
Diye Neler 

Daha Birçok 
Yerlerden Para 

la tanınmış olan Nasyonal Çaytung Avam Kamarasında , 

Satıyormuş 
Sultannhmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün karışık tereyağı sattığı 
iddia edilen Balıkpazannda Kavakh 
handa yağcı Haritonun muhakemesi
ne başladı. İddia şöyle idi: Zanitai b~ 
lediye memurları tuzsuz tereyağı ya
pıp satan Baritonun imalathanesin -
den nümunclik yağ alarak kimyaha
ne~e tahlil ettirmişler. Tuzsuz tere -
yagı olarak satılan bu yag- .. d . ın ıçın e 
k~rı~ .ve kuyrukyağları tesbit edil
dıği ıçın mahkemeye verilmiştir. Su 
lu kendisini müdafaa ederken: ç 

- Ben bu yağları tereyağı olarak 
satacak değildim. Makine yağı ola
rak satacaktım. Diyordu. 

Hakim dosyayı tetkik edince H . 
arı-

tonun sıhhate muzir tereyağı sattığ 
iddiasile asliye dördüncü ceza mah~ 
kemesinde bir muhakemesı dllhı:ı ol
duğu anlaşıldı. Bu dava ile birleştiril 
mek üzere bu dosyanın ayni mahke
meye gönderilmesine karar verdi. 

Alnıışlar 

Alınanya ile Italyanın P:rene hudu
du yoliyle Ispanya hükumetine si
lah gönderilmesine tahammül ederni

yeceklerini yazdıktan sonra Fransa 
siyasetinin bütün Avrupa icin tehli
keli olduğunu anlatmakt::ı ve Italya 
ile Almanyanın her ne bahasına o
hırc:a olı::un Akdenizde l.1ir Moskova 

Dün ağır ceza mahkemesinde te -
lefon idaresinde ihtilas yaptıklan ve 
zimmetlerine para geçirdikleri iddia 
edilen telefon idaresi ta~ısllat amiri merkezinin teessüsüne :mkan verrni-
Adil Pamir ile tahsildar Cemalin mu yeccklerini bildirmektedir. 
hakemeleri.ne devam edildi. İkisi de Alman gazetelerinin hep~i de ttal
mevkuftu. AdilPamirin ayni mahke y.ı Hariciye Nazırı Korıt Cianonun, 

1' rnnsa mash~hatgilzarı Blondel'i karnede ayni mahiyetteki suçtan başka 
bir davası daha vardı. İddiaya göre b·ı <'lmediğini. Itaya - Fransa müza-
Adil Pamir muhtelli zamanlarda Al_ kerelerinin gecikmesinden memnuni 
man, Fransa sefarethanelerinden in- yet hissettiklerini anlatan bir şekilde 

tcbı.ırüz ettirmektedirler. 
hisarlar idaresinden Osmanli ve Sü-
merbanktan tahril edilmiş makbuz- Italya. Franko ispanyasının dava
larla 10 bin lira kadar para ihtilas et sın:ı bağlılığını ve Fra.nsanın hattı 
miştir. Cemalin de bu şekilde ihti • hr.:reketine baş eğmiyeceğiıu göster
las ettiği paranın miktarı 1200 lirayı mc>l, için Franko gününü hararetle 
buluyordu. Dün mahkemede telefon tesit edecek ve bu münasebetle Sin
idaresi tahsild•ırlarından Arif Hik- yor Mussolini bir nutuk daha söyli
met, Zeki ve Mahmut dinlendiler. yerek 1fransaya karşı vaziyetini teyit 
Muhakeme gclmiyen şahitlerin çağı- e~ccektir. 
rılması için başka bir güne bırakıldı. Itn1ya ile Fransa. arasında gergin-

- o li.~r..! sebebiyet veren amil, lspanya 
ÇOCUK DOŞORME : olduğuna göre bu meselenin ademi 

mtidahale komitesinde halli için ha-

Hayatını Kurtarma!< r.ı harı1 çalışılıyor ve bilhassa iki K h • y meselenin yani hudut kontrolü ile ya 
a veye a- İçin Yapmış hancı giiuuıımeri çekmek icin bir pro 

b M dd ı A 1" b" . . je hazırlanıyordu .. Bu projeye göre a Il Cl 3 e er . s ıy~ ırıncı ceza mahkemesi cm cıeni~ kontrolünün ve Portekiz hudu 

K 
nıyetKdırek~örlüğünde hademelik ya ~unun kontrol edilmesi mukabilinde 

":'\TJ Şt paQ. evserın çocuğunu düşürd .. - .. "d ı 
a ırıyormuş dia edilen dokto A . uh ugu ı Fransa da Pirene hududunun kontrol 

r şerın m akeme- d'l .. k b l d k b sini yaparken b · h 1. • . E • mesını a u e ece , ve unun 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah ! lüzum g·· t .

1
r .e İ ı:ukuf tayınıne üzerine iki taraftaki yabancıların çe 

. .. os ermıştı. cınde tabibiadil . . .. 
kemesı dun kahveye yabancı madde Salih Haşim da b 1 • . kılmesıne otuz gun zarfında başlana 

u unan ehlıvukuf , t p · t ·· · · d t tb"k 
katarak sattığı iddia edilen Tacetti- dün hadiseyi tetkik etmişlerdir. ~~t ı. d. :?~e :d ~~ g~n ıçın ; ~ ı he-
nin muhakemesine başladı. Zabıtai İddiaya göre Kev d f l ı me ıgı .a ır e ransa a ara u ser e aza kan d d k lalı" .. h . 1 
belediye memurları Tacettinin dük - varmış, doktor Aşere gitmiş, o da kür u unu açma sa ıyetını aız o a-

taj yaparak çocuğu almıstır. caktı. 
kanından kahve almışlar. Belediye • ~ Doktor kendisini müdfaa d _ ..:.on vaziyet yüzünden bu projenin 
kimyahanesinde tııhlil ettirilmiş, için ken: e er l de suya düşmesinden korkuluyor. 
de yabancı nişai bir madde bulundu- _ Bana geldiği zaman müthi k Bununla beraber proje tetkik edil-

i 1 ş an · ·· b"" .. l'k d 1 ğu an aşı mıştır. vardı. Hayatını kurtarmak için müda mc•ıt uzere utun a a a nr devlet e-
Mahkeme kahvenin mevadı gıda- haleye mecbur oldum. Kürtaj yap _ re VE;rilmiştir. 

iyeden olup olmadığını adli tıp işleri tım. diyordu. Fransa Adliye Nazırı Reyno hali -
Mahkeme ehlivukufun raporunu hazırda Londradadır ve alakadar 

müdürlüğünden sormıya karar ver -
aldıktan sonra muhakemeye devam mah_afil ile temas etmektedir. Reyno 

diği için muhakeme başka bir gü - edecektir. bugun Hariciye Nazın Lord Hali-
ne bırakıldı. Bundan mahkemP • Nakledilecek Mahkeme faks. müstemlekat nazm Malko1m 

Ye suçlu bakkal Mustafa alındı. Bu- Mııkdonald, Hariciye baş diplomatik Müddeiumumilik şimdiye kadar 
nun da karabibere aynı şekilde meva müşnviri Vansitrat ile görüşmi;c:tür. Yeniköyde vazife gören sulh mah -
dı nişaiye karıştırdığı kimyahanc rı.- kemesinin bir hazirandan itibaren Sa (şin içinde Alman 
porundan anlaşılıyordu. Hakim Re -. rıyer kaymakamlık merkezi olan bil parmağı mı var? 
şit karabiberin de gıda maddesi olup 1 yükdercye nakledilmesini kararlaş- Paris, 20 (A.A.) - Matbuat yeni-
olmadığının tesbitine lüzum gördü. tırmıştır. Kaymakamlık binası civa- den Fransız - ltalyan ınüzakereleri
Bunun da adli tıp müessesesinden nnda kiralanacak yeni binasında va nin geçirdiği buhrandan bahsetmek
_,rulmasını kararlaştırdı zife görecektir. tedirler. Jur ve Figaro gazetelerinin 

bir münakafa 
Loııdra, 20 (A.A.) - Amele .Par

tisi mebuslarından Vegvud Ben A
vam Kamarasında Ingilterenin hari
ci siyaseti hakkında kısa bir müza
kı •'. {' yapılmasını mucip olan bir mü
d:1h&lede bulunmuştur. 

B. Ben, Cenevede söylenen nutkun 
~nHiliZ - Italyan itilafının tasdik edi
lc;n1yeceğini isbat etmiş olduğunu 

si:iyl~miştir. Ben, Pirene hududunda 
Ah{)an kıtaları bulundu.~u şu sırada 
Frr nkonun zaferini Fransaya kabul 
etti' mcğe ve bu mcmleekti Sovyct
lerle itilMmdan vazgecirmeğe c:alı
s:ın Jngilterenin bu tarzı hareketini 
tenkit etmiştir. 

Lil'-eral mebuslardan Griffith isa. 

Ceneve nutkuna daha şiddetli bir li
sr.nl:ı itiraz etmiştir. 

Sir Jon Simon, hükumet namın·1 
Inhiliz - Italyan itilafını~ düny'.lc:ı 
t::m ip edilen bir vaziyet ihdas etmiş 
oldui;unu söylemekle iktif::ı etmiştir. 

ParlCimento!ar Birliği 

Türk Grupunun 

Toplantısı 

Ankara, 20 <A.A.) - Parlamento
lar Birliği Türk grubu umumi heye
ti bugün C. H. Partisi meclis grubu 
reis vekili Hasan Sakanın riyasetin 
de toplanmıştır. Türk grubu reisi Ge 
neral Naci Eldeniz grubun bir sene 
lik faaliyetine ait raporu okumuş ve 
izahat vermiştir. Bu mevzu üzerine 
söz alan muhtelif hatiplerin beyanat 
}arından sonra rapor umumi heyetçe 
tasvip olunmuştur. 

Türk lnkdabı 
Hakkında Yazı 
Müsabakası 

(Başı 1 incide) 

ve koruyucusu olan Büyük Şefimiz 

Atatürke karşı duyduğu sevgi, saygı, 
minnet ve bağlılığı ifade etmiye da
vet edilmek üzere Kültür Bakanlığı 

bu tahriri vazifenin hemen ilkokulla 

rın 5 inci sınıffarile diğer okulların 

bütün talebesine verilerek ilk okul

lılrda Mayıs ve diğer okullarda Ha-

! Orada da yok! 

Haydi, istihbal'ata soralun: Hanım 
kız hafif bir mırıltıdan sonra, bir nu
mara söyler. 

- Aman kızıın! Buııu nerede a-
rıyahm: 

- .Efendim. H harfinde arayınız. 
- Ne münasebet? 

- Evet! Belediye İstanbul Sular 
İdaresi diye arayınız! 

Sorarım size! İnsan kırk sene dü
~ünse İstanbul Sular İdaresinin tele
fon numarasını saklamak için bun
dan daha c,etrefil bir çare ve bir isim 
bulabilir mi? 

Rehberin şu birkaç noktada top
lıyabildiğim esaslı noksanlarını gi
dermek için bir istihbarat kalemi 
var. Aradığınız numarayı bulamazsa 
nız buraya sorabiJirsiniz. Bu kalem
deki memurlar da gündüziin çok 
meşguldiirlcr. Sabahlan mahmur, 
akşamları da yorgun. Bunlar evvela 
size numarayı rehberde bulamadığı
nız için hafif tertip çıkışırlar. Sonra 
aradığınız adamın başka ismini ister
ler ve nihayet atadığınız resmi bir 
yer ise nereye bağlı olduğunu sorar
lar. Du mallımatı vermezseniz miis
hct cevap alama-ısınız. Hatta hazan 
verseniz de alamazsınız. 

Nitekim: Ben filin gece bir hasta 

için sabaha karşı bir hastanenin reh 

herde bir tiirlü bulamadığım nttma

rasını isithbarat kaleminden sor

dum. Müessesenin nereye bağlı ol

duğunu sordu. Onu da söyledim ~ 

maalesef yine cevap alamadım. 

Şimdi telefon Avrupa ile Amerika 

arasında bir çocuk oyuncağı oldu. 

Bizde Ankara - İstanbul bundan 
üç dört sene evveline nazaran bir 

şehir miikalemesi haline geldl. La
kin hala İstanbulda aradığımız bir 

aboneyi kafa patlatmadan, eski bir 

tapu kaydı ararcasına yapraklar 

çevirmeden ve hatta çok dt!fa abone
ye "bu kadar derin tetebbüatta bu
lunınaktansa göriismemek evlAdır., 
dedirmedcn kullanılacak bir rehbe
rimiz yoktur. Haksız mıyım dersi
niz? 

ziran sonuna kadar yazdınlmasını 
tebliğ etmiştir. 

Bu vazifeler Türk hususi ve ekal
liyet okulları talebesine ve yabancı 
okullardaki Türk vatandaşı çocukla
ra da yazdır\lacaktır. Bakanlık bu 
yazıların nasıl seçileceği hakkında 
kültür direktörlüklerine aynca bir 
tamim göndermi~tir. 

22 Miıtıno; Torino: Senfonik ıco 
(Wagner). 
HAFİF KONSERI~ER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hafta ~ 
konseri (8.15: Devamı). (9.30: Hali< 
sikisi). 13 Berlin kısa dalgası: Hafif 
siki (14.15: Devamı). 13.25 Bükreş: 'f 
din orkestrası (14.30: Devamı). 17 13 
lin kısa dalgası: Eğlneceli hafta · 
programı.17 .05 Prııg: KUsik dansııır 
marşlar. 17.45 Berlin kısa dalgası: 

sonu konseri. 18.30 Peşte: Radyo orl< 
trıısı. 18.50 Berlin kısa dalgası: İş ~ 
konseri. 19 Ostrava: Gitar mu~ilt 
19.17 Bükre,'$: Askeri bando. 19.20 pr 
Bando muzlka. 19.30 Peşte: Çigan ot 
trası ve piyano. 20 Berlin kısa da~ 
Neşeli hafta sonu konseri. 20.30 Mil~ 
Torino: Hafit musiki konseri. 20 
Roma; Bari: Cetra orkestrası. 21 pe; 
Orkestra. 21 Viyana: Orkestra; soPf~ 
tenor. 21.55 Prag: Fok orkestrasL 22·

1 Bükreş: HaCif musil';;i nakli. ıs 
Prng: Plak musikisi. 23.30 Viyana: ti' 
fif musiki. 

OPERALAR, OPERETLER: 
12.15Roma kısa dalgası: Operatartl' 

bir perde. 20.30 Bükreş: Operet musi!d' 
si. 21.30 FlorBns; Napoli: "Stentertl1 

isimli operet piyesi. 22 Belgrat: Mulı~ 
lif operalardan parçalar. 22 Roma; JW 
Tiyatro neşriyatı. 

ODA MUSİKİSİ: 
17.45Roma kısa daleası: Oda mıı~~ 

si programı ( 18.15: Triyo koru;er.) Z 
Peşte: Ca'L triyosu. 

•wa.;,oV.," 1 .J .ER: 
~3.15 Roma kısa u ... ,. __ <>.,rkt ('.\ 

talı. 14.45 Roma kısa dalgası: ş811''. 
prograıı1. 20.10 Viyana: $arkı rem~ 
21 Belgrat: Halk şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 0 
10 aerfüı- kıı.'ltı dalgası. 20.20: artııısı-

21.15: Bükreş: 21.30 Berlin kısa de~\· 
22. ııı: l:!erıın ıosa arugası. z;;.ıtr. 

grat. 23.30: Prag. 

MUHTELİF: ~ 
19.10 Bari; Roma kıı;a dal~ası: rtuf: 

kili Arapça neşriyat. 20.37 Bari· r.fıı:; 
kili Tiirk<;e program. 21.15 Bari: r.-1W 
kili Türkçe program. 

BURSADA: 

Bir Delinin 
Yaptığı 
Marifetler; 
Bursa. (TAN) - Hoca Ali zade 

hallesinde oturan ve akli maliılİ' 
tinden dolayı tekaüde sevkedilef 
Mehmet oğlu Tahsin, HocaAli 
ilkokuluna girerek koridorda baf' 
mağa, etrafına toplanan talebeye ' 
maya başlamıştır. Hademe Hatice 
tişerek çocukları kurtarmak isteıf. 
fakat Tahsin Haticenin başına bir 
ton indirerek kadıncağızın bir haf 
da iyileşecek derecede başını yar~ 
tır. Bundan sonra Tahsin müdür • 
citle karşılaşmış. bastonla ona da ~ 
cum ettiğinden Sacit "can kurtıı 
yok mu!" diye bağırarak sokağa f 
lamıştır. Az sonra yakalanarak f.O 
yeye götürülen Tahsin. Adliye d 
resinde polis ve jandarmalara "ot 
ayağa kalk!" diye emretmeğe ve tt 
rar bağırmaya başlamış, bunu Ô 
yup merak eden birçok k imseler A 
yeye toplanmıştır. Zavallı deli eJ11 
zı akliye hastahanesine sevkediltıl 
üzere zabıtaya teslim edilmiştir. - ..__.._.... __ _ 

Kızılayımıza Büyük 
Teıekkür 

Her sahada gösterdiği himaye 
şefakati bu kere hastahanerni 
sarf edilmek üzere çok kıymet 11 
sandık cczayi tıbbiye hediye etrı1 

suretile anne ve yavrulara şef9ı: 
kucağını açmış olan Kızılay mer· 
zine sonsuz şükranlarımı muhtt:1" 
gazetenizle arzetmeyi vecibe a<ldC' 
rim. 

Zeyııep Kamil Doğu.me11i lı' 
hekimi Eyüp _) 

Kirahk ve Satıhk Ev , 
Kuruçeşme Mevhib sokağı t> 

8, 5 odalı gayet havadar ve nezare 
bir ev hem kiralık ve satılıktır. 

Müracaat: Tramvay cadde5inde 
tüncll GOGOY A No. 4. 
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.. Yde temls, dUrOet. .. mimi olmak, 
kerllft ıuet•I olmıya çatıımaktır. 

--o---
A BONE BEDELi 

'l'llrkin Ecnebı 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
?so Kr, a A7 ısoo Kr, 
400 Kr, 1 Ay 800 Kr, 
150 Kr, ı A7 300 Kr, 

lıfiUetıeraruı posta fttDıadına dahil ol
llUyan memleketler için 30, uı. 9, 3,5 Ur• 
dır. Abone bedeU pestndm Adre8 detfı
tlrınek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 ku~luk pul ntvest ltzımdır. 

1 GONUN MESELELERi 

FRANSA Y APTIGININ 

CEZAslNI ÇEKiYOR 

Praau ör sörilfiiniln, yanlq dU
lfhıUfüniln ve ıönmez ihtiruının ce._IDI çekiyor. 

tl'ç 11ene evvellne kadar A nııpanın 
ea kuvvetli devleti iken, bugün baş
ka devRtlerin kuyruğu olarak ya
lamak, ve beynelmilel llemde birin 
el saftaki mnkiini kaybetmek mee
'buriyetinde kalmı§tır. 

Yine aJDi dar göriltfin, ayni yanlış 
dltfinfifün ve emperyalist hırs ve e
lbellerinin cezası olarak Türk dost
latun11 kaybetmil bulunuyor. 

Jl'ramanın Batayda ip ne? 
Darası Fransa topratı delil. hu

ruı bir müstemleke dejil. Burada 
oturmak hakkı olmadıiuıı kendisi 
de kabul ve itiraf etmiı bulunuyor. 
Daha IZl de Franclin Bouillon Tilr
klyenin bu topraklar üzerindeki hak 
kını tanımıf deiil miydi? 

O halde neden bu inat? Neden ba 
emperyalist hırsta körilkörilne •· 
br? 

Fransa dahili ve harici binbir mH9 

idille çarpııb,.., ,. .. ouacıa neden ha
li kendısi yabancı olan bu toprak· 
larda dayanıp durmakta ısrar edi -
yor? 

Fa1ı, .. , bu defa da 1- der~rlltll· 
nUıı, bu kör emperyalist iddiasının 
cezasını çekec~ktir. Bu cf'!W•J'I ~ek..e~ 
tr tün e uzak dejildir. 

'fii 

YAZ SAA TiNi NiÇiN 

TATBiK ETMiYORUZ? 
Yaz saatini bir aralık tatbik ettik. 

Sonra vazıeçtik. Niçin vazıeçtiii· 
lbizi bilmiyoruz. Fakat bunun için 
~iddt bir sebep gösterileceiini zan. 
iletmiyoruz. 

Y u: patinin fayda ve mahıurla
l'lna aft' münakaşalar her memleket 
te uzun ıeneler devam etmittir. Her 
)'eniliji aylun bulan, mahzuruna a-
111u bir muhafazaklrbk duypsu 
•ar. Bu duyp yu saatinin tatbike
dilmesine elden ıeldiji kadar muka
\'emete çalıpnıftJt. 

Fakat 7u saatinin tatbikinde oka 
dar fa7da ve o~dar tuarruf var ki 

Yu saati mıulti birer birer her mem 
lekette mukavemeti yıkını§, tatbik 

naevkline selmittir. Tatbikatta hiç

bir zorluk yoktur. Nitekim bb de bu 

ll11 bir ild 1ene tecrübe ettik. 

Glnet 7uın erkenden dofuyor, 
laatimld bir saat geriye alarak bir 

laat erken kalkanak bütün hayatı

bıuı gllneıll saatlere bir saat yaldq

hnmt oluruz. Bu ... tte bütüa mem 
leket elektrik Ye petrol ..... ra1ınm 
bir saate düten lnamını taarraf et-
111.iı olana. 

Bu meseleyi bize Nlfde ortaokulu 

'l'Urkçe ölretmeni Ba7 Ruhn hatır
latıyor. Y udıfı bir mektupta diyor 

ki: "Yu saati tatbik olunursa sabah 

bot geçen bir saat akşamın bot ka· 
lan ıaatlerine eklenmiı olur, bu sa

Yede sezmek, bahçe iflerile uirq
lbak için fazla vakit kabr. Yu saad

llin ııbhat bakımından da, iktisadi 

bakımdan da büyük faydalan var. 
Niçin elden kaçıralım?,, 

Bay lt.ıimin hakkı var. Yu saa

tbain tatbiki sa)'ftlnde ele sepcek 
istifadeler çok açıktır. Bualan ne
den eldea bçıralun? 

811 aene için henüs vakit ı~lı 
laTllmaz. Yu 1Uti meselesi hak
laada llflk6metimidn ve Kamuta

hl dikkatini celbederl&. 

TAN • 
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Bir Çocuk Babasına 
Y caan: Sabilta Zelteriya Satel 

Bir çocuk babası imzasile bir mek
tup aldım. Bu herhanK{ çocuk baba
sı, geçenlerde imtihan hakkında yaz
dıiım fikirlere iıtirak ediyor, ve ba
na bir çocuk babası sıfatiyle mektep
ler ve denler hakkındaki fikirlerini 
yazıyor. Bu mektupta hülha olarak 
diyor ki: 

Istanbulun Kanını Emen 

"Orta tahsil iıi llyıkıyle halledil· 
mtı delildir. Belki vardır, fakat ben 
ortaokullarda tedris ve terbiye usul
lerini tesbit eden bir program hatır
lamıyorum. Öyle muallimler vardır 
ki, o kaclar yeknesak ve ahenksiz hir 
tekilde, konferans verir rf bi den an
latırlar çocuk kal'fılannda uyur. 
Mektep kltaplan ela çocuklara göre 
yuılmamıttır. Bu suretle yetipn 
bir çocuğu imtihana çeker ve hak
.kında hflküm verirler. Çocuk bu im
tihanda iflls edene, o çocuk için hir 
sene mütemadiyen emek sarfeden a• 
na babaya yazık cleiil midir? 'Oç ay. 
lık devrede bir defa bile der11e kal
dırılmıyan çocup, 11ene sonunda iki 
imtihan sualiyle tanımak mümkün. 

A tatürk, Türk inkılAbının ça
lışma usulleri ve hedefleri 

için çok yüksek ölçüler kurmuştur. 
Bu ölçülere tamamile uygun bir i
şin başanldığını gördüğümüz za
man ruhumuz iftiharla dolar. Böy
le bir işin neticelerini, geçirdiği saf 
halan vatandaşlara anlatmak, bir 
gazeteci için en tatlı bir vazife ha
lini alır. 

Nafıa Vekaleti, bir buçuk sene
lik bir mücadeleden sonra büyük 
ölçüde bir muvaffakıyete varmış
tır. Elde edilen neticeler mühim
dir. Bütün memleket için de, İstan· 
bul için de çok hayırlıdır. 

Fakat bizi bu neticelere vardı
ran mücadelenin manası ve adım 
adım geçirdiği safhalar da ayrıca 

çok yakından tetkik edilmiye de
ğer. Ali Çetinkaya, hakiki bir in
kılıipçı görütil ile ifi bizzat eline 
alını§, ruhuna sokulınuttur. Mese
lenin her köşesini aydınlatmış, her 
sırrı nrtaya çıkarmış, tabü ve zaru
ri diye kabule alı tı mız blr tldunı 
usul ve zihniyetleri h içe saymış, 

yarı yolda durmayı kabul etmemiş, 
her vaziyetin icap ettlrdiji haklı, 
fakat keskin ıUilılerla çarpı§Illı§, 
nihayet ortaya olgun ve güzel bir 
eser çıkU'Dllflır. 

Ç ok hayırlı saydığım bir te
sadüf, bana bu mücadelenin 

heyecanını yakından duymak fır
satını verdi. Gördüklerimi, vardı
ğım kanaatleri kısaca anlatacağım: 

Bir gün matbaaya ild yurttaş 
geldi. Bunlardan biri senelerce E
lektrik şirketinde çalışmış, sonra 
ayrılmış bir teknik memurdu. Ba
na Elektrik §irketinin içyüzünü an
lattı. Kulaklanma inanmak isteme
dim. Memleketin ortasında bir sö
mürge varlığı geçiren, Türk şirketi 
adını taşıdığı halde kendini mem
leketten çok ayrı ve uzak gören 
böyle bir şirket, Türkiye arazisin
de nasıl yer buJabilirdi? Nasıl ne
fes alabilirdi? Matbaaya gelen zi
yaretçi, bunun hikmetini anlattı: 
Meğer, haber sızacak her delik tı
kanmıf. İki yüzlti usuller kurulmuş. 
İ§i kavramak için ruhur.a sokul
mak, teknik vaziyetleri çok ya
kından gözden geçirmek lizım ge
liyormuş. Haric;te bulunanlar bu
na imkan 8ulamıyorlannıı. Fakat 
çok şükür Nafıa Vekaleti, işi esas
lı bir surette eline almış, perdenin 
arkaaında oynanan acıklı oyunlar 
hakkında tetkiklere giri§Dlİf ... 

Ankaraya ilk gidi§imde, Na
fıa Vekili Ali Çetinkayayı 

gittim, buldum Duyduklarımı söy
ledim. Elektrik Şirketine karp ha
zırlanan mücadelede bir gazeteye 
düpn hizmet payını yapmayı en 
büyük bir vazife aaydıjımızı an • 
lattım. 

Hayatımda, Ali Çetinkaya kadar 
bir işi kendine dert eden, umumi 
menfaat namına mücadelelere atıl· 
mayı en büyük bir zevk tanıyan, 

gayelerini apaçık gözönünde tuta
rak rasyonel ve kestirme usullerle 
çarpışan pek az adam gördüm. Ali 
Çetinkayanın bir hususiyeti de bir 
gazeteye, umumi menfaate ait mü
cadelelerde vazife görmek için tam 
fırsat ve imkin vermesidir. 

Bir, iki gün Nafıa VekAletinin 
teknik, kalemlerinde staj ıördüm. 
Raporlar, dosyalar aruında çalıf
tım. Bilenlerden izahat topladım. 
İstanbul elektrik ifi ne demek ol
duğu hakkında esaslı bir kanaat 
sahibi oldum. 

Veklletin actılı mlelıdelenla mi 

AHTAPOT 
*** 

Al Çetinkayanın kapitükisyon zihniyetine, 
sömürge ruhuna, yağmacılığa, teknik ihmal
lere kartı açtığı mücadelenin meraklı ve he-

yecanll safhaları ~oktur. 

na ve hedefini bu sayede kavra
dım ve bundan sonra muhtelü saf
halarının inkişafını hayranlıkla, he 
yecanla takip ettim. Ta kökünden 
yapılmış bır temizlik mücadelesi
nin derin zevkini duydum. 

tir. Bozuk, inkıtalı, şartnameye ay
kın bir cereyan verilmesine rağ -
men türlü türlü adlar altında halk
tan mukavele harici fuzuli paralar 
çekilmiştir. 

Nafıa Vekaleti, çok esaslı bir a
raştırma ile bütün bu boauk işlerin 
vesikalannı ele geçirmiştir. Bun -
dan bqka şebekeyi firketin mü
hendJalerile beraber muayeneden 
geçirerek bütün bozuk işler, şir

ket mühendislerjnin imzalarını. ya 
ni itiraflarını taşıyan vesika larla 
tesbit edilmiştir. 

En dürüst teknik silahlarla ya
pılan bu haklı mücadele karşısın-

gelir getirebilen bir işi senede 800 
bin liralık tak3itlerle yirmi sene
de ödenmek üzere on bir milyon 
liraya satın almış oluyor. 

Ali Çetinkayanın rasyonel müca
delesi bu maddi bakımdan memle
kete pek çok şeyler kazandırmıştır. 
Fakat ayni zam:ında büyük bir ml 
nevi kazançda vardır ki. o da kapi
tüliayon zihniyet~nin, sömürge u
sullerinin ve kozmopolitlik ve ec
nebi köleliği ruhunun bu memle
kette yeri kalmadığını amamız bir 
p?kilde ortaya koymuıdtr. 

Neticede vanlacak açık kanaat 
şudur: Ali Çetinkaya, rasyonel usul 
bakımından ve temizlik ideali ba
kıınından akıl, hak ve teknik si
lahlarile yaman bir mücadele ida
re etmiş ve neticede memlekete 
mühim kıymetler kazandırmıştır. 

Kemalist ve inkılapçı ideallerin 
bu güzel zaferini kutlarken, ıuna 
emniyet duyuyoruz ki, ayni rasyo
nel usuller, diğer sahalarda her gün 
zaferler kazanıyor ve kazanacak • 
tır. 

Hük'llmetimizfn bu son zaferi kar 
şısında her işimizin Kemalist öl
çülere uygun bir hale gelmesi, an
cak bir zaman meselesidir. 

olur mu?" 

• Bu çok mühim olan meselede br-
pdan, hususi vaziyetleri, maddi ma
nevi imklnlan bilmeden hüküm ver
mek dojnı de(ildir. Bu itin başında 
olanların büyük bir hüsnüniyetle hu 
işi başannıya çalıştıklan da malCim
dur. Fakat ha· hususta fikir sahibi o
lanlann, fikirlerini, çocuk babalan. 
Dm dertlerini ele ortaya koyup üze
rinde düıü.nmek, herhalde faydalı o
lur. 

Mekteplerdeki tedrb ve terbiye U· 

ıullerinin, eskiye nisbetle çok ilerle
mit olmuına raiJnen, bu sahacla da· 
ha yapılacak çok işler olduiuna ben 

M emlekette eski ecnebi propa
gandalarının tesirine ka -

pılmış, yılgınlık duym'uş, teknik 
~lerde yabancıları üstün, ken 
dimizi küçük gormlye alışmış koz
mopolit ruhlular va r. Bunlar , Ali 
Çetinkaya tarafından Elektrik şir
keti hakkında vakit vakit girişilen 
mücadeleleri iptidadan tasarlan -
mı~ bir pllnın ·adım adım inkişaf 
ettirilmesi d fye karplamışıaraır. 

Bunlara bakılırsa Ali Çetinkaya, 
Elektrik şirketini almayı iptidadan 
aklına koymuş, şirketi bıktırmak, 
kaçırmak için türlü türlü manevra
lar düşünüyor ve tatbik ediyor -
muş ... 

da şirket, ~~l:~t;;~:iş- . r-
tfr . .Hibiz • -l t:DRt1NDE: 

de kaniim. Maallim ihtiyacı, tedris 
ve terbiye usulüne, son zamanlarda 
pedqoji sahasında yapılan tecrübe
lerden çıkarılan nazariyelere vlkıf 
muallimler yetiıtirmek ihtiyacı p»k 
büyüktür. Mevcut muallimlere ilçer 
ayhk inanlar açarak, esldmlt bilK{le
rini ve yeni tJSUIJeri öjretmek te te
rakkiyi sUratlendlreeek bir lmildir. 

Bu telikkiler, tamamile yanlış
tır. Ali Çetinkaya, bu işe iptidadan 
varılmış bir fikir ve kanaatle atıl
mamıştır. Nafıa Vekaletinin takip 
ettiği maksat, şirketi taahhütleri
ne harfi harf ine riayet ettirmekten, 
halkın menfaatini korumaktan baş 
ka bir şey değikli. 

Vekalet, işi derinleştirince hav
salaya sığmaz vaziyetlerle karşı -
laşnıı§tır. Bir tarafta yabancı bir 
şirket, görmüştür ki, Türkiyeyi hi
la kapitülasyon devrinde f arzediyor 
ve burada ancak bir sömürge muhi
tine yakışacak 19kilde yağmacılık 
ediyor. Bu şirketin memlekete ge
tirdiği muhakkak olan sermaye, 
628 bin altın liradan ibarettir. Fa
kat sonra, şirket intizar hesabı di
ye dalavereli bir hesap açmış, bu
nu sermayeye kalbetmiştir. Serma
yesini hiçbir sebep olmadan İsviç
re frangına çevirmiş, hayali serma
ye yekununu bu münasebetle de 
yükseltmiftir. 

Belediyenin çok haklı olduğu bir 
işte Elektrik ıirketinin dediği ol
muı, büyük bir para sermayeye 
bindirilmiştir. Tesisata keyfi bir 
surette kıymet biçmek suretile de 
sermaye yükseltilmiştir. Neticede 
memlekete 828 bin altın lira gir -
miş olmasına rağmen Elektrik şir
keti, kendini 33 milyon liralık bir 
sermayenin sahibi addetmiştir. 

B ir taraftan sermaye böyle ka 
barırken, bir taraftan da her 

sene Belçikadaki şirkete, 2, 3 mil
yon derecesinde sifi kar akmıştır. 
Nezaret hakkı, ıtlınan eşya üzerin
den firketin teknik müşavere üc· 
reli diye masraf adıyla kaçınlan 
karlar da ayrıdır. İstanbulda yapı
lan phai israflar da ayn bir ye
kWı tutar. 

Buna mukabil ,ebeke tamamile 
ihmal edilmiş, tesisat yenilenme
mif, taahhütler tutulmamış, fen • 
nin ve emniyetin en basit icaplan 
fijnftmit, yatmam ~ ..., 
ftfmeden almü ,ohma il~ 

ki prensipi kabul etmiştir : Birin-
çisi 1926 anlaşmasile 1993 senesi
ne kadar uzatılan imtiyaz müdde
tinden ve 1960 senesine kadar sa
tın alma müddetinden vazgeçmek
t ir. ikincisi de hat, mukaveleye 
uygun bir hale gelinciye kadar 

bütün hasılatı, ~bekenin ıslahına 
sarfetmiye razı olmaktır. 

B ununla beraber iş tatbikata ge
lince şirketin iyi niyetle hare

ket etmediği, eski usullerden vaz
geçemediği, müzakere zabıtnamele
rini imza etmemek gibi suretlerle 
işi sürüncemeye dü§ürmek istedi
tl görülmüştür. 

Bunun üzerine Nafıa Vekaleti i
ki mühim tedbir almıştır: Birinci
si mukavele ve §al'tnamenin mu
ayyen maddeleri mucibince di
rektörden bqka bütün yabancı me 
murların çıkarılmasını iııtemektir. 

Şirket, Nafıa Vekaletinin pro
testosu üzerine bunu yapmış, fakat 
fenni mesuliyet kabul etmediğini 
ileri sürmek istemiftir. Vekilet, 23 
mühendisten Ttirk olmıyan bir tek 
mühendisin çıkanlmasının böyle 
bir iddiaya bak vermediğini ve şir
keti mukaveleye ve şartnameye ay 
kın her hareketten mesul tutaca
ğını anlatDU§tır 

İkincisi de emniyet şartlan ye
rinde olmadığı Uakdirde hüktimete 
muayyen salihiyetler temin eden 
45 inci maddenin ilk kısmını tat
bik etmek ve firketin muraflarını 
ve gelirini muL·akabe altına ala
rak tebekenin ıslahına ait tedbir
lerin tatbikine nezaret etmektir. 

1 § bu makul safhalan takip 
edince, Türkiyede kapitü

lasyon ve sömürge devri geçtiği ni
hayet firketin kafasına dank de -
miş ve şebekeyi satmıya talip ol
muştur. 

V anlan yol iki taraf için de kar
lıdır. Şirket, 1\irkiyeye getirditl 
628 bin altın liraya mukabil yirmi 
sene müddet, sene de 800 bin lira 
hesabile ve yilzde bet faizle taksit 
alacaktır. Senelerdenberi Belçika
,. akan paralar da cabadır. 

Buna karp hilld>.metlmts • .. 
nede 1,1 mı,_ "Mllata .. w ... 
1i bir idare Be 8' ~ fu1a 

15 Bin Liralık 
Zarar Olduğu 
Anlaşılıyar 
Sıvas, (TAN) - Gürün'ün içinden 

geçen Tohma çayı birdenbire taşmış 
tır. Gürün vadisinin dar yerlerinde 
suyun irtifaı üç metreyi bulmuştur. 
Çay mecrası boyunca etrafa en çok 
100 metre yayılmıştır. 

25 kadar ev su içinde kalmış, bun
ların bir kısmı yılolmı§tır. Buralar
da oturanlar bqka evlere taşmmı§
tır. 

Birçok tarla ve bahçeler su altında 
kalmıı veya laf ve çakılla dolmuş
tur. Çay üzerindeki köprülerden çar 
fi köprüsünün bir başı yıkılmıştır. 
15 bin lira kadar zarar olduğu tah
min ediliyor. 

Sular çekilmektedir. 700 den faz
la mükellef amele, yollan düzeltmi
ye çalışmaktadır. 

• 
Güreı Müsabakaları 

Sivas, (TAN) - Hafik Spor Klübü 
pehlivanlan vuku bulan davet üze. 
rine Zaraya gitmiflerdir. Şarkışla
dan gelen Eyüp pehlivan, Hafik 
sporun bqpehlivanlanndan Turan 
co§kuna 4 dakikada pes etmiftir. 

S Haziranda Ankarada yapılacak 
Atatürk altın kupası güreş müsaba
klan için burada hazırlıklara başla
nılmı§tır. Tokat, Amasya, Kayseri, 
Yozgat, Kırfehir, Malatya pehlivan· 
lan buray agelecekler, 28 ve 29 Ma
yısta güreşeceklerdir. 

Yabancı Dil Mualllmlerl 
Y etiıtirilecek 

Maarif Vekiletı orta mekteplerle 
liselere bilgili lisan hocalan yetiştir

mek üzere yeni bir proje hazırlamış 
tır. Muallim meokteplerini bitiren 

pnçı.r arasında lisana müstait bu
lunanlar ayrılarak Maarif Vekaleti 
heubına kollejlerde okutulacaktır. 

a. IUl'etle lisan tahsilini bitiren

llr -*teplere dolgun ma11Jarla li
- muallimi tayin edilecektir. Orta 

Mektep kitaplan meselesinde de 
maarif birkaç senedir mütemadi tec
rilbeler yapmaktadır. Bir zamanlar 
bunlan daha salahiyettar ellere yaz
dınnayı dUıUnmüı, seçilmiş bir he
yete havale etmiıti. Fakat hu kitap. 
lar tedris sahasına çıktıktan sonra, 
bunlann ela klfi olmadıiı anlatıldı. 
Bu salihiyettarlar lisana sahiptiler, 
fakat çocuk ruhiyatına ve psikoloji
sine göre ldtap yaıunamn usulünü 

bilmiyorlardı. Şimdi mektep kitap. 
larını yeniden yazdırmayı dfltüntl
yorlar. Bütün bunlar dotru yola çık· 
mak için, ortadaki enıelleri, güçlük
leri yenmek için yapılan mGcadele
lerdir. Bir arayııtır, herhalde her •· 
rıyu sfbl, bir sfln, bu mfltldilleri 
hal yolunu bulacaklardır. Bence 

mektep kitaplannı yaucak, memle
kette hem lisana hakim, hem çocuk 
ruhiyatına vakıf mütehassıslar ol
madıiı için, bu işi edebiyatçılar, mu
allimler, ve pedagoklardan müte
şekkil bir heyete havale etmek, ki
tapları bunlann kontrolünden ıe
çirmek, bucün için daha pratik bir 
çar~ olabilir. 

Sınıfların kalabalık olmasına, ço
cuiwı ilç aylık devrede bir defa bile 
dene kalkmaması meselesine ıeJin.. 
ce, bu iddianın ne dereceye kadar 
milbaliialı oldutwıu bilmiyorum. 

Fakat maarifin küçük bütçesile mek 
tep adetlerini ve muallim miktarını 
çoğaltmak günlük bir mesele olma
dJiı diiftinültlna bunu bir zaruret o
larak kabul etmek. fakat imtihan 
meselesinde de insaflı davranmak 
icap eder. Fakat cocuklar hazırlan-
madan diğer sınıflara geçerlene, bu 
bir kazanç mıdır? Şüphesiz ki değil .. 
Çocuk babası bir sene içinde yaptığı 
masrafı haklı olarak düşünmiye mec 
burdur. Fakat maarif te sınıf ve mu
allim adedini çoialtmak hususunda 
imklnsızlıldar içinde iken, mektep 
ve muallim, her çocufu da ıeliıi gü
zel ceçirtemez. Her iki taraf ta hak
lıdır ... Bu, saman111 hallecleceji bir 
meseledir. 

okullarla liselerde lisan tedrisatı şek 
lini •lah için de blr proje yapılacak
tır. 
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~POR: 
ANKARA HADiSELERiNiN FiLMi 

Beşiktaş Ve 
A 1sancak Bugün 
Karşılaşıyorlar 

Doat Yugoslav Harbiye Nazırı General Marif'in "A.nkaraJa 

geçirdiği günlere ait inhbaları ve 19 Mayıa jimnaatik fenlik

lerinde Ankarada yapılan hareketleri aıağıdaki ruimlerimiz 
teabit etmektedir. 

Milli küme karşılaşmalarının son 
müsabakalarından ikisi şehrimizde -~~~~""""!!• 
bugiın ve yarın yapılacak, İzmirin 
Alsancak Klubü Beşiktaş ve Galata-
saray takımlarile karşılaşacaktır. 

1

• 

İzmirli futbolculRl' birinci karşılaş 
malarını saat 17 d,. Taksim Stadında • 
Beşiktaşla yapac:ıklardır. Yann yine 
ayni sabada Galatasaraym karşısın- • . 1 

• 

·ı • 
.ı 

1 

Vatandaşla 
A11.illakat 

Prost'un Plcinı 
Kasımpaşada Nalıncı Bayınn ---da 64 numarada emekli deniz : 

yarbayı İzzet Aygan söylüyor: · : 
"1\1. Prostun uzun tetebbüler- 1 E 

le vücude getirdiği ve alakadar- ! a 
(arın ince tetkikinden sonra Şe- ı E 

, bir l\lcclisince de kabul edilen E 
' plan tatbikatının belki yarım a- E 
sırda tamamlanması kabil ola- 1 E 
caktır. Ne de olsa, tatbikine baş- E 
lanan bu plan sayesinde güzel E 
şehrimizin biishütün bediileşe- :_--BABALAR 
ği, mürur ve uburun kolaylaşa-

---
da göreceğimiz Alsancak oyuncula
rının şehrimizde ~apacaj?ı maçlar, 
Galatasaraym son İzmir seyahatinde • 
meydana gelen hıidiseler üzerine bü • cağı, kazaların azalacağı ,.e bel

ki de hiç olmıyacağı umulur. 
Bundan dolayı İstanbullular el
bette sevinirler. Lakint halkın 

--- Çeviren : B. Tol 
yük bir ehemmiyet kazanmıştır. • 

Kendi sahalarında yapılan ıxıaçla-
n İstaanbul takıınlarının kazanma-
lan beklenirse de futbolün malum • 
olan surprizli netkelerini her zam.ım 
göz önünde tutmnk lazımdır. 

Kuvvetli bir müdafaaya dayanın 
bıı takımın bilhassa muhacim hattı 
zayıftır. İçlerinde nisbeten teknik o
yuncular bulunmakla beraber mu
hacimlerinin kale önlerinde fada 
çalım hevesi umumiyetle netice al
malarına mani oluyor. 

Bu takımın milli küme puv3n <"t:t

veline göre kümenin sonunda bulun 
ması yapılan maçlorda muuhacimle
rinin fazla çalışnıııdıklarına bir de
lildir. 

• 
• 
• 
• 
• 
• Bu maçlan Futbol Federasyonun

dan gelen telgraf üzerine Nuri Bo- • 
sut ve Tank idare edeceklerdir. 

iki Alman Takımının Maçı • 
Alman seyyahlanndan iki büyiik 

kafileyi şehrimize getiren Gener.;ıl • 
Fon Ştoybcr ve Milko seyyah vapur-
lan Alman sefare!hancs!ne telsizle 
müracaat ederek t:::ıanbulda bir ır.aç • 
yapmalarına müsaade edilmesini ve 
bunun için bir stadın temin edilmesi • 
ni rica etmişlerdir. 

Keyfiyeti spor mıntak1sına bildi- • 
ren sefaret aldığı ınüsbet cevabı ken 
dilerine tebliğ etmiş ve maçın gür.ü-
nü ve stadını tes'Ji~ etmiştir. Bu ka:- • 
şılaşma bugün Beşiktaş - Alsanc .. k 
milli küme maçt'"ldan evvel saat • 
14,30 da Taksim Stadında yapılacu-
tır. 

Bu Haftaki Gayrifedere 
Maçları 

Apoyevmatinl gazetesi tarafından 
gayri federe klüpler arasında tertip 
edilen kupa maçlanna bu hafta yine 
Taksim stadında devam edilecektir. 
Eski iki rakip olan Pera ile Kurtuluş 
maçı günün en mühim kar.şılaşması 
olacaktır. Saat 9 da yapılacak olan 
bu maçı 10,30 da Arnavutköy- Gala
taspor kar§llaşması takip edecektir. 

-0-

• 
• 
• 
• 
• 
• Bisiklet: ., . 

lstanbul • Edirne Y arııı 
B .. N +· • • ugun e ıcelenıyor 
Bisiklet Feder:ı.syonu tarafmd·m • 

İstanbul - Edime arasında gid•p 
gelme 480 kilometrelik mesafe ü~ • 
rinde tertip edilen yarışın ilk netice-
sini Ankaralı Eyü.bün kazandığ•.nı 
haber vermiştik. • 

Edimede iki gece istirahat eden 
müsabıklar bu sabah 6 da şehrimize • 
müteveccihen hareket edeceklerdir. 
Topkapıda bu akş::.m nihayetlenece'lt 
olan müsabakanın galiplerine Tak- • 
sim Stadındaki mil!i küme maçından 
sonra merasimle kazandıklan mu- • 
kMatlar verilecektir. 

GÜREŞ: • 
( 

Tekirdağll lleAmerikalı • 
Yarın Kar!ılaııyorlar • 
Beşiktaş Şeref Stadında yann pro

f esyonel güreşler yapılacaktır. Ev
velce Tekirdağlı üç pehlivana birden 
meydan okumuş ve Mülayim pehh 
van gazetelere yolladığı bir mektuı;
la bu şekilde bir karşılaşr.uya razı o!
madığını bildirm~i. Bu vaziyet üze 
rine Tekirdağlı ile yann karşıla~c: · 
cıık Amerikalı Şemnan tek başına 
ka!r.nıştır. Şermanun Türkiye esh.-i 
başpehlivanı Kat':ı Ali ile iki defa 
berabere kaldığı hatırlardadır. Bt. 
itibarla Hüseyinin ayni Amerikal: 
pehlivan üzerinde alacağı netice me-
rakla beklenebilir. " 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

'" 

·. General Mariç Harbiye defterini imzahyor 

\ General Mariç şerefine verilen suvarede 

Genç kızlarımız istiklal marıı söylüyorlar 

Kızlarımızın muvaffakıyetli hareketlerinden bir sa 

Jimnastik ~enliklerinden diğer bir inhba 

Ankara stadını dolduran 9enslik 

... -----

• 
• 

1 • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

memnuniyetini artıracak ve be
lediye, devlet varidatını da azalt 
mıyacak bir tedbir daha vardır 
ki, bunun yapıldığını henüz gör
medik. 

izah edelim: Arsa, dükkan, 
ev, apartman almak istiyenler 
çoktur. Bunlardan gayet ucuz 
satılanlar da ''ardır. inşaat he
vesinde olanlar da az değil. 

Lakin şu usa ,·eya bina, ye
ni plana göre ne oluyor? Yerin
de duruyor mu? Bir kısmı ke- ı 
silecek mi? Veya hepsi mi yola 
kalbedilecek'! İşte bunu kimse 
bilmiyor. Bilmediği için de bu ı 

kahil alışverişlere, inşaata ya -
naşmıyanlar ihmal edilemiye
cek bir yekuna varmış gibidir. 1 

Bundan vergi, ruhsatname gibi 
varidatın azalmasiyle resmi ma 

1 
kamlar da müteessir oluyor. 
Halbuki Prost planı halkın an
lıyahileccği şekilde bir risale ha
linde bastırılsa ve bedel muka
bilinde ımtılsa, bütün bunların 

önüne geçilmiş olacaktır.,, 

Bir ihracat Tüccarının 
Dileği 

İstnnbul Marpuççular, No. 40 ta tuhafi
yeci M. İlgaz &unları yazıyor: 

"Kazanç vergisi hakkındaki 2395 No .. 
lu kanunun bazı hükümlerini değiştiren 

• ve 12-6-937 tnrihlnde çıkan yeni bir ka-
nunla, ecnebi memleketlerle ihracat ve 
ithnlAt ticnretile uğraşanların, 1-1-938 
tarihinden itibaren beyanname usuHine 
tabi tutulacağına karar verilmesi üze -• rine, bu gibi tüccarlardan birçoğu, bil-

• hassa Karadeniz, Mersin ve fzmirde, ecne 
bl memleketlerle altıknlarını keserek mem 
leket içinde alıp sntmnğa karar vermiş
lerdir. Bu suretle yeni kanunun ihracat 
ve ithalat ticaretimizln inkişafına mtıni 
olmakla beraber, ayni zamanda bu gibi 
işler birknç büyük tüccarın elinde bıra
kılmakla ihtfkAra yol açılmıştır. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Yeni kanunun neşı1nden maksat, mali
yenin gellrinl artırmak ise, ithnlAtçıları 
beyanname usulQne tabi tutmak usulQ ye 
rlne gayri safi irat üzerine, eski kanuna 
nazaran tarh edilmekte olan maktu nis
betlerl, bir veya iki misli artırmak da
ha muvafık olurdu. Bu suretle hem ma
liyenin geliri daha sabit ve daha sat -
lam olur, hem de tüccnrlnr, defter tut -
mak ve ııene nihayetinde bilAnço ibra?. et 
m~k külfetinden kurtulmuş olurlardı. Bun 
dan başka biltınço kontrolüne memur mü
tehassısların da adedi mahdut olduğun -
dan yeni vaziyeUe hem tüccarların bilAn 
çolan lAyıkile tetkik edllemiyec:ek, hem de 
verilen bllfınçolnrdan ayni senede ancak 
dörtte biri kontrol edilebilecektir.,, 

Demiryollarının 

Geliri Artıyor 
Ankara, 20 (Tan muhabirinden)-

Devlet demiryollan umum müdür -
• Iüğünün 1938 biitçesi encümenden 

çıkmış ve meclis ruznamesine alın-
• mıştır. İdarenin, gelir membaları et 

rafında encümenin yaptığı tetkikler 
çok iyi neticeler vermiştir. 1938 ge-

• lirinin 1937 ye nazaran 6,093,150 lira 
fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

• Y~i deıniryolları bütçesi 35.789.400 
liradır. Bu miktar 1937 yılı bütçesin 
den 5,5 milyon lira fazladır. Bunun 

• sebebi, yeni yıl içinde, yeni blrta -
kım hatlarımızın işlenmiye açılmış 

• olması, diğer bir kısmının da açılaca 
ğıdır. Bu suretle, bir taraftan perso-

• 
nel miktarının arttırılmasına, diğer 
taraftan kömür ve sair istihlAk mad 
delerinin fazlalaştırılmasına ihtiyaç 

• hasıl olmasıdır. 
İdarenin, halen personel adedi, 

• 15.488 dir . 
Yeni kadroda bu miktar 16,600 ü 

bulacaktır. 

~lllllllllllllllllllllllf9ı 
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P rofesör Şvolba, çocuklarla 
ana - babalar arasındaki 

sosyal münasebetlere dair birçok 
kitaplar yazmış bir adamdır. Pro
fesör bu kitaplarında, reddedil -
mesi imkanı olmıyan birçok ala -
metlere nazaran, çocuklarla ana -
babalar arasındaki bu münasebet
lerin en tabii insanlık münasebet
leri olduğunu tesbite muvaffak ol
du. 

Bundan maada muhterem pro
fesör "kadın klübü,, nde, ve çocuk 
larla ana - babalan biribirlerine 
yaklaştırmayı şıar edinen ve on 
beş günde bir çıkan "Aile,, mec -
muası klübünde ve daha buna ben 
zer birçok yerlerde bu mevzua dair 
müteaddit konferam;lar verdi. Bu 
konferanslar ona büyük bir şöhret 
temin etti. .. Bilhassa Veymar sara
yının hademelerinden Adolf King'e 
istinat ederek analarla babaların 
mensup oldukları şecereye çocuk
ların da mensup olması lazımgeldi 
ğini, bunu red ve cerhetmenin im
kanı olmadığını isbat eder yollu 
"Aile,, mecmuasında yazdığı meş 
hu-r l"'Y'•l•-'- ... 'D\)J..U. Q ~tr\.. "i \..~ 

bütün arttı. 

Fakat gel gelelim Şvolbanın bu 

ilmi şöhreti onun profesörlük mev 
kiine hiç te iyi bir tesir yapmadı. 
Mektep gençliğinin terbiye edil -
mesi işinin bu yarı akıllı adamın 
eline verilmiş olmasını kötü bir te 
sadüften başka neye atfedebiliriz?. 

Profesör güzel havalarda akıl has 
tanesinin bahçesinde dolaşacak yer 
de idadi kürsüsünü işgale mecbur 
olmakla taliin kötü bir cilvesine 
kurban olup gitmişti. 

Profesör Çek dili dersinde, ana
ların - babaların çocuk doğurmak 
la neslin bakasına yardım ettikle
rini izah ettikçe mektep idareleri 
onu bir damataşı gibi oradan bura
ya, buradan oraya kaldırıp duru
yorlardı ... 

E vde yapılmak üzere profe -
sörün talebelerine verdiği 

vazifelerin ekserisi filozofça bir 
mahiyet taşırlardı. Mesela: "Ana
lar - babalar çocuklannın ahlaksız 
lığına yardım etmeli midirler?" gibi. 
Profesör bu gibi vazifelerden ötü
rü, memleketin şarkından garbine, 
garbinden şarkına; şimalinden ce
nubuna cenubundan şimaline bir
çok mecburi seyahatler yapmıştı .. 

Profesör Şvolba nihayet bu de
fa memleketin cenubu garbisinde 
yeni bir idadiye tayin olundu. Da 
ha birinci dersinde idadi beşinci sı 
nıf talebelerine çocuklarla ana - ha 
balar arasır.daki münasebet hakkın 
da uzun bir konferans verdi. Bu 
konf eransmda çocuklann ana - ba 
balarına hürmet etmiye mecbur ol 
duklannı söylemekle beraber on
lann zayif taraflarını da öğrenme
leri icap ettiğini uzun uzadıya an
lattı .. Nihayet yeni talebelerine ev 
de-yapılmak üzere bir de vazife ver 

• • 4' 11111111111111111111111• 

di.. Vazifenin serlevhası oldukça 
parlaktı ve şöyle idi: 

"Çocuklar ebeveyinlerinin fena 
hareketlerinden ötürü büyük bir 
vicdan azabı duysalar bile onlara 
müteşekkir olmalıdırlar." 

Profesör, talebelerinin bu tezi 
hazırlıyabilmeleri için şu esaslan 
gözönünde bulundunnalannı tav
siye etti: 

1) Anamla babamın edepsizlik -
!erini, ahllıksızlıklarını, kusurları
nı, iğrençliklerini sayacağım. 

2) Anamla babam yukarıda say
dığım kusurlarını benden saklıyor 
lar mı? 

3 ) Biz ana - babalarımızın bu nok 
sanlarını efkarı umumiyeden niçin 
saklamıya mecburuz? 

4) Biz ana - babalarımızın bu kö 
tü huylarını niçin taklit etmeme
liyiz? 

5) Anamla babam kavga ediyor 
lar mı? .. 

6 - Aile arasındaki kavgalarda 
neden makul ve ihtiyatlı olmıya 

mecburuz? 

O .,.nf'PsörŞvolba bu altı mad
deyi yazu .. .s.ı....., .. ~onra ta

lebelerine dönerek ahenktar bır 
sesle: 

- Sevgili talebelerim, dedi, t-i"" 
evde yapılmak üzere vcrdigtm va
zifelerde yepyeni bir pedagojik U· 
ii>Ul ~ecf't,t:f"'O.,__ __ J:l_ '!'-.nıııl.rln.-1~ ... 

beveyinlerini biribirlerine yaklat
tırmıya çalışıyorum .. Eski usullere 
göre talebeler vaz.ifelerini yapar -
larken ana-babaların onlara yar -
dun etmeleri katiyen muvafık gö
rülmezdi. Halbuki ben tamamen 
bunun aksine olarak ana - babala
rın, çocuklarının yaptıklan vazi -
felere yardım etmeleri lfızımgelece 
ği kanaatindeyim .. Esasen yakında 
ana - babalatınızın da iştirakile ge 
niş bir toplantı yapmak nixetin -
deyim .. Bu toplantıda aile bağlan
nın kuvvetlenmesi için ana - ba -
babaların çocuklarına vazüelerin
de ve derslerinde yapmıya mecbur 
olduktan yardımlardan da mufas
salan bahsedec<!ğim .. 

İdadinin beşinci sınıf talebeleri 
içinde beş senedenberi öğretmen -
lerine karşı kahramanca mücadele 
eden cesur talebcl~r yok değildi.. 
Fakat bunlar bile, Şvolbanın bey -
gir suratını andıran m:un ve zayif 
çehresinden, acayip bir ışıkla ya
nan gözlerinden korkmuşlardı .. 

Paydos zili çalıp ta profesör dı
şarı çıkınca bütün talebeler ittifak 
la, yeni öğretmenlerinin kaçık ol -
duğuna, kendisinden sakınmak icap 
edeceğine ittifakla karar verdiler. 
Verilen mevzua gelince. bunu da 
ana - babalarına katiyen gösterme
mek icap edeceğini düşiindüler ve 
böylece karar verdiler .. 

(Sonu var) 

~LIKF.SİRDE: 
Bir Kamyon Kazasında 

Ölen ve Yaralananlar 
Balıkesir, {TAN) - Şoför Hüseyi

nin idaresindeki 34 numaralı kam

yon, iki bin kilo hububat yükü ve 

on yolcu ile İvrindiden geceleyin 

buraya gelirken bir kaza olmuştur. 

Bir yokuş inilirken lastiklerden biri 

patlamış, kamyon 30 metre kadar yo 

kuşu son süratle indikten sonra. bir 
takla atarak devrilmiştir. İvrindinin 
Irl!im mahallesinden Mehmet oğlu 
Abdullah, kamyonun altında kalmış 
ve ölmüştür. Diğer yolcular hafif su 
rette yanlanmışlardır. Şoförün ~•r
ho~ olduğu te!bft edilmi~ir. 
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· Yer Değiştiren Evler 

Tavşan dayı oh, dlylp kendini rahat bir yerde zanned.erelC' geniş bir ne· 

fea alıyor. 

Fakat eski düşmanı olan Bobl onu uzal<tan görUyor- Kendisini şöyle bir 1 
ziyaret etmek istiyor, tavşan dayıya giden yol ikidir. 

Bobl, bu karışık yollardan nasıl geçecek Her iki yolu işaretleyip resmi bl· 

ze gönderiniz. Cevaplar gelecek paurteaiden daha geç kalmamalıdır. Acele 

tl1 .:di~~ :_ço~~~lar... -- - ___ , 

79 Numarah Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

79 numaralı mecmuamızdaki "Bilmere

Bulmaca,. yı doğru halledenlerden hediye 

kaz.ananln'nn listesi: 

Birer "Büyük dolma kurşun kalemi,, 
kazananlar: 

İstanbul Veia lisesi 393 Zeki Olcay, Kü
cilk Lln~n No. 1Ş6 Sevim Sezen, Vezneci 
ler 6 ıncı okul sıuıf s. No. l80 Necla. 

Birer "Re.;;iın modeli., kazananlar: 
Adana, Osmııniye 7 Kftnunusani okulu 

sınıf 5 te No. 103 Ali Güleryüz. !\faraş 

yeni belediye kArşısında No. 4 Ahmet Ön 
ci.il, Zile ortaokul 218 numaralı Kazım 

Taner, Tekirdıığ iskele civarında numa
ra 3 Mithat Urııs. İstanhut>Hasköy Aynalı 
ka\·ak numara 69 Sevim Atakan. 

Birer "Büyük sulu boya.. kazananlar: 
Birer "Kiit;ük dolma kurşun kalemi,. ka 1 Adapazıın ortaokul sınıf 3 şube A No. 

zananlıır: 

Kı15mıpaşa ortaokul sınıf 1 B 58 Ke -
mal Akman, S<tmatya İzci Türk sokak 23 
numıırada Saygun, Üsküdar Doğancılar 
No. 200 Ayni Hayat 

426 Muk:ıddes Elcin, Knsımpaşa ortaoku
lu sınıf A-l den 127 numaralı ·Tarık Men
gü, Beyoğlu ortaokul 666 Sıtkı Blrben, G. 
Antep muhasebei hususiye tahsil müfre
dat katibi Ali Arıyürek oğlu Nihat Arıyü
rek, Zonguldak seyyar tah;ıkkuk me -

Birer "Pergel takımı .. ka7.ananlar: lmuru Niyazi oğlu Cevdet Gönenç. 
HcılıcıoiUu Peştemalcı sokak ikinci ilk Birer "Büyük kutu kalem boyası,. ka::a-

okul sınıf A, 3 numara 257 Ali, Fatih Ge- İstanbul altıncı ilkokul 97 Selma An-
lenbevl c;ıddesi 41 humarada Şadi Ay3un dac. Niğde ortaokul 530 Neroet Tanınan, 
İstanb:ıl bölge sanat okulu 1 C den Rafet l Isparta TüınP.n muhasebecisi İbrahim 
AtRnsev. • Özel kıu Jale Özel, Trabzon Hacı Kasım 

Birer "Albüm kazananlıır: sokak No. 30 Erc<ın Sügüder, Suıtanah -

t · , 1 k " •- . N 1~ D 1 t met Dizdariye sokak No. 27 F.rol Özacar. 
ımır a ay omuwnı evı ec "' , eın r e-

pe, He~iktaş Kı.J.tukçular sokak 4 No. da Birer Biiyi.ik kutu kalem boynsı .. kaza-
Umiıı, Malatya lisesi orta kısım :?38 Ali nanlar: 
Dizdar. Bafra inhisarlar caddesinde Ze-

1 

Kudıkiiy Milhürda~ caddesi No. 98 Se
keriya Kuruoğlu Mehmet Kuru, Dariişşa niye, Eskişehir fnönü okulunda No. 75 Fe
taka-fücsi birinci sınıf 393 Ulvi Erso,v. ~-~ha, Uda ortaokul sınıf B-IJl No. 250 I..atif 

Ozden, İstanbul Laleli tram\'ay caddesi No 
289 Semahat Bakırcıoğlu, Ankara erkek 
liseı:i B-1 den No. 567 Şemsettin. • ~ Eski Gemiciler 

Birer "Küçük kutu kalem boyası., ka
zanımlar: 

Feriköy Çobanoğlu sokak No. 61 Gönül 
Sevil, Aksaray No. 97 Hayriye, Çanakkule 
postane ci\cırında 47 NeC'1Tli Karaca, RPy

lıan Özel okulu sınıf 3 No. 18 Mel!ihat, Kı
zıltoprak Şahlııkaya soktık No. 4 Birsen 
Dikmen. 

Birer "Kart .. kazananlar: 

Bugün teknik ile dört katlı bir evi 
bir taraftan öbür tarafa taşımak im
kanı bulunuyor. 

Moskova caddelerinden birini ge
nişletmek üzere 23 bin ton ağırlığın
da dört katlı bir C'Vi elli metre öteye 
götürmek için uğraşmışlar. 

Bu gayret neticesinde muvaffak ol
muşlardır. Şöyle ki: Bina raylar üze
rinde kaydırılmış ve götürüleceği ye
re kadar içindek~ elektrik, su, hava
gazı tertibatı kesılmemiştir. 

Pek yakın bir zamanda, oturduğu
muz evlerin bir yerden kaldırılıp, 

başka bir yere koJaylıkla götürülece
ğini ümit edebilirµ;. 

Garip Meslekler 
Eskiden mevc•.ıt olup, şimdi kay

bolmuş bulunan bazı meslekler var
dır. Bunlardan birincisi baba hindi
lerin pençelerini boyamaktır. Hindi
ler kesilir kesilmez pençeleri yavaş 
yavaş donuklaşmıya başlar. Ev ka
dınları bunu bildikleri için bayattır, 
diye pençeleri donuklaşmış hindileri 
satın almazlar. 

Bu suretle hindi satanlar, hemen 
kesilip te satılamıyan hindiler yüzün 
den ziyana girerlerdi. 

Satıcılardan biri, bir vernik keşfet
miş, hindilerin pençesine sürülen bu 
vernik, onları hiçbir zaman donuk
laştırmıyormuş. Bu suretle · bayat ba
ba 'hindiler anla;?ılamaz olmuş ve sa
tıcıların .. ziyanı ortadan kalkmış. * Bu garip mesleklerden biri de 
sarhoşları eve götüren rehberlerdir: 
Bu rehberler; meyhane kapılarında, 
bekleşirler, ve zilzurna çıkan akşam
cıları evlerine götürürlerdi. 

Git bir parça böğürtlen topla ... 

z~~, 
, 

Buraya ~irmck yasakmış amma ... 

Çorlu Şel'Eıcttin okulu 868 Nermin Ka
\"aldı, J\liC'lyc giimı-iik idare memuru Nu
reddin kızı Hüsniye Anıl, Bakırköy be
~iıır:i ilkokul sınıf 4 Nesrin Ulu it Konya İs 
met P;ışa ilkokulu 32 numaralı C:wirlan. 
Üsküdar Şcınsiııaşa Bostıın sokak Nıı. 43 
Sabih. Hendek inhisarlar memuru Smni i 
yaıııııclıı Nurım. Kadıköy Ce\'İ7.lik Giiııcş 1 
sôknk No. 21 Yorgo Lukirlis, Ankııra kıı
füısfro umum miicliirlüğii Zat işleri servi
sinde Bedri oi!lu Ahmet Akçadoğan. Bnlı
kPsir ortaokul Nn 5 İhsan Akısı!c, 'l\1ıınisıı 
n'rtnokul 1-4 ti' 331 Orhıın Aktan. fstan-

"· 
İşte bir sepet <'ima, oh, ne iyi a-

On sekizinci asnn gemicileri fırtı

naya maruz kaldıkları vakit sık sık 

top atarlardı. Bu suretle gemilerini 

tehlikeden kurtarmak düsüncesini 

beslerlermiş. bul Bnyrzit kıırabıl sokak No. 21 de Zeki. I daın hu hö,yle .. 

T ANın Çocuk llavesi 

RESiM BOYAMA 

O - Beyaz, 1 - Koyu esmer rengi, 

2 - Açık mavi, 3 - Açık gri, 4 - Koyu 

gri, 5 - Deniz mavisi, 6 - Buğday ren

gi, 7 - Kırmızı. 

EGLENCE 

Bu resmi tamamJayınız, böylece 

resim yapmıya eliniz alışır ve kolay

lıkla istediğiniz ·-resmi yapabilirsiniz. 

A. böğürtlenleri toplamışlar. 

~ . 

Haydi küçi.ik dışarı .. Çabuk .• 

Elmamı getirdin kızım, aferin sa· 
·'. En biiyiiğii scııin olsun! 
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Karanlıktaki lsıklar .. 
1 

ili KÜÇÜK YAZICILAR MÜSABAKASI 

• Arkadaşlarımın çoğu bana korkak 
derler. Bu söz, beni dehşetli surette 
sinirlendiriyordu. Çoktandır bunun 
aksini isbat edip cesaretli olduğumu 
göstermek için fırsat bekliyordum. 

Fakat ne yazık ki. bugün ben bile 
cesaretimin yokluğuna inanmıya baş 
}adım. Maamafih, size şimdi anlata
cağım hikaye hazan en cesur adam
ları da heyecana düşürebilir. 

Bu vaka mektepte geçtL 

Elektriklerin çok erkenden yakıl
dığı kış günlerindeydik. 

O zamanlarda mütalea salonun -
dan başka mektebin her yeri zi
firi karanlıktır. Bu karanlık bizim 
işimize de geliyordu. Koca binanın 
her tarafında cezaya çarpılmak kor
kusu olmadan istediğimiz gibi koşup 
oynuyorduk. 

Bir akşam yemekten sonra muavin 
yatakhanede unuttuğu bir şeyi aldır
mak üzere beni yolladı ve: 

- İşığa lüzum yok, yolu biliyor
sun değil mi? dedi. 

Bu yatakhanenin aramızda hususi 
bir adı vardı. buna gece sarayı der
dik. Buraya ışıksız ve yalnız gitmek 
beni pek o kadar sarmadı. Bu işi 

memnuniyetle başkasşna devretmiye 
hazın~•3' :uruna, &rkadaşlarımın için
den hiç bıı J:stekli çıkmadı. 

Bütün cesaretimi toplıyarak yol
landım. Topuklarımın tahtalar üze
rinde çıkardığı gıcırtı. heyecanımın 

artmasına sebep oluyordu. 
Oh! Hele şükür! Birinci kata gel

miştim. Yolun yarısı bitmiş demekti. 
Fakat ansızın duyduğum bir ses ve 
gürültü tepeden tırnağa kadar beni 
titretti, durdum. Etrafı dinliyerek 
gözlerimi açtım. Bir de ne göreyim? 
Merdivenlerin ilerisinde küçücük pı
rıl pırıl parlıyan ışıklar! Zaten kay
bolmuş olan cesaretimi bu ufacık ışık 
lar büsbütün yok etti. 

Kendime hakim olamadım. Hemen 

arkamı dönerek gerisin geriye mer
divenleri dörder dörder in.miye baş
ladım. Kendimi avluya dar attım. Ak 
şamın serinliği biraz aklımı başıma 
getirdi. Düşünmiye koyuldum. Nafi
le! Tekrar merdivenleri çıkmıya kuv
vet ve cesaretim kalmamıştı. 

Gizlice iki arkadaşımı çağırıp va
ziyeti anlattım. Eh. ,şimdi üç kişi idik. 
Bize bir şey yapamazlardı: Döndük 
ve cesaretle bizi merdivene götüren 1 , 

koridoru geçtik. Ayni yere geldiği

miz vakit ışıkların hala orada durdu
ğunu gördük. Arkadaşlarım da kork
tular. Bu tuhaf ışıklara doğru yürü
mek cesaretini kendilerinde bulama-

" . 
dılar. Ansızın, demin duyduğum gü- ı ı 

rültü.yine peydahlandı. Bu, başka za- ı 
man olsaydı nazarı dikkatime çarp
mıyacak derecede hafif bi~ gürültü 
idi. Fakat sinirlerimiz o kadar geril
mişti ki, nefes alışımızla bile biri -
birlerimizi korkutuyorduk. 

Gözlerimizin önünde, cinler, haya
letler, hortlaklar, periler uçuşmıya 

başlıyordu. Çocukluğumuzda işittiği

miz masallardaki hayaller aklımıza 

geliyordu. 
Bu vaziyette ne kadar kaldık, bil

myiorum. Her halde çok bir zaman 
olmasa gerek. Bu sefer üçümüz be
raber bütün hızla merdivenlerden i
nip, kendimizi bahçeye attık . Orada 
bir çare düşünmiye koyulduk. Ne 
yapmalı? Hiç birimizde oraya tek -
rar gidecek kuvvet ve cesaret yoktu. 
Birkaç dakika düşündük. Böyle bir 
iki ışıktan korkup kaçmak onurumu
za dokunuyordu. 

Çaresiz olarak yapacağımız yegane 
şey meseleyi gidip muavine anlat
maktı. 

Muavinle beraber tekrar oraya 
döndüğümüzde ışıklar yine olduğu 

gibi duruyordu. Parıltıları biraz kay
bolmuş gibiydi. Muavinin yanımız

da oluşu bize cesaret veriyordu. 

Biraz sonra bütün mesele anlaşıl
mıştı. 

Bu üç pırıltılı küçük ışık sadece 
büyük bir balık kılçığından başka 

bir şey değildi. Kimya okuyanlar bi
lirler ki, balık kılçığında ışık veren 
hafü fosfor terkibatı var .. Kedi kıl
çığı oraya kadar yemek üzere ta -
şımış ve deminki gelişimizden korka
rak o tıkırtıyı yapmıştı. 

Küçük okuyucularımız~ 

TAN - ÇOCUK sizler için bir küçilk yazıcılar müsabakası açtı. O günden. 
j 

beri birçok ya:ı:ı ıllr aldık. Bazıları, yarın için bize çek şeyler müjdeliyor. ı 

F akat siz de billrsinl:ı: ki, bu ya:ı:ıların hepsini birden çıkarmamıza l~kiin 
yok. Sıraya koyduk. Her sayımızda birer ikişer basacağız. Sonunda da ~ra· 
larında meemuamız yazıcıları tarafı n dan bir aeçme yapılacak v e en g~ıelle. 
rine hediyeler verllecektlr. KüçUk yazıcılarımız; TA N - ÇOCUK sizden da· 
ha güzel yazı ve ıllrler bekler .• Yalnız yazıların uzun olmamasına, v~ ço· 
cukları, yani ılzlerl allkadar eder mevzular seçmlye dikkat edin emir 

• 
CEM i L 

Muitlanın, zengin tüccarlarından 

B. Ali, paraaını ve malını taııyan. bir 
yelkenllnln batmaalle kederinden 111· 
milştll. Tllecarın büyUk oğlu Cemli, 
aileslnln ve kendisinin malıetınl te· 
min etmek için u:ı:un yolculuitu 
gözüne alarak bafka diyarlarda pa
ra kazanmıya gitti. 

Cemli bir haftalık yürüyUşten son· 
ra, Bodruma vardı. Orada lzmlre gl· 
den bir tüccarın yanına 1 kuruş gUn
dellk ile hizmetçi yazıldı. On gUn· 
lük bir yelkenli seyahatinden son. 
ra İzmlre vardılar ve Cemli bahfl· 
şile beraber ilk aylıöını aldı 

Rıhtımdan otele dol:jru giden Ce
mli, yolda bir kese altın buldu. Fa· 
kat daha onuncu ad ı mını atmamıştı 

ki, tellalın ıesl kulaklarını çınlat· 

tı. Tellal ile kesenin sahibine kof • 
tular ve buna müklfaten kesenin aa 
hiblnin tütün maöazasına büyilk bir 
para ile uatabatı girdi. 

Cemli oradada her yerdeki doğru· 
luğunu göaterdl. 

Bir bahar ak§ilmı tüccar Pireye bir 
lf için gideceğini bildirdi ve ıu aöz· 
leri de ilave etti: 

- Oğlum Cemli ben gittikten 4 gün 
sonra gelecek bir tilccara fU pilrayı 

vereceksin. 

Tüccarın ayrılııının dördüncü gü· 
nü maijazaya bir tüccar geldi. Para• 
ıını alırken yaptıkları yolculujjun ha 
tırıısı Cemil! tanıdı, kucaklaştılar. 

Ve o tüccar Cemili kendisine ortak 
yaptı. Böylece, Cemil doğruluiju H· 

yesinde ömrül'\ün sonuna kadar ra· 
hat yasadı. 

a 

S. Ba,ko - Muğla 
Orta okul talebelerinden w 

lşliy~n Dişler 

Vaktlle Ahmet ve Haşim adlı iki 

çocuk vardı. Ahmet, çok haylaz ve 

yaramazdı. KUçUk yaıta babasının 

varlığına güvenerek çalıımaz, rıkı, 

sigara içe.-, kumar oynardı. Mek· 

tebln semtine blle uOradı!iı yok -

tu. Hatim ise fakirdi. Fakat çok ça· 

lıtkan ve terbiyeli idi. O •her sene 

mektepte birinci geliyordu. 

Ne lıe, uzatmıyalım, aylar, yıllar 

geçti. 

Ahmedln babası öldü, fa.kat o, yine 

çalışmadı. Babasından kalan mirası, 

har vurup, harman savurdu. Niha • 

yet fakirleşti. Parası kalmadıjjı gibi, 

satacak bir şeyi de kalmamıştı. Dl· 

fenmiye başladı. 

Haşim ise, çalışkanlığı ıaye1inde 

doktor olmuttu. Ahmet bir gün te&a· 

düfen direne dilene Haılmln evine 

kadar ·geldl. 

Hatim, eıkl arkadaıını tanımıştı. 

Onu evine aldı. Nasihatler etti ve bir 

tüccarın yanına kltlp olarak yerleş

tirdi, 

Fakat Ahmet durur mu? Bir müd· 

det çalıff:ıktan sonra dükkandan pa. 

ra çaldı ve onu kovdular. Ve bir 

daha da kimse ona it vermedi ve 

ömrilnün sonuna kadar yoksulluk i

çinde dllendl. 

Bir ata ıözü vardır: "GUvenme var 
tığa - dütersin darlı~a • ., 

Hayatta, yalnız lşliyen dişler. 

Muatala Büyük - Kayseri 

T E • N K 1 T 
Mustafa Büyük'E:: 

"İşliyen dişler .. nesiri hakikaten güzel yazılmış .. Bilha~sa onun bir ah1fık ve 

terbiye dersi vermesi ve küı;:ük Mustafanın on u ustalıkla anlatışı takdire de

ğer, Mustafanın bu şekilde yazılar yazın akta iyi bir istidadı olduğu anlaşılıyor .. 

Devam etmesini tavsiye ederiz. 

S. Başko'ya; 

\ Yazı .fena değil.. Ha tta ona gUZel denilebilir. Yalnız, !:lzla hayali.. Okurken 
insana, · doğru olmaktan ziyade bir masal hissini ver iyor. S. Başkoya ağabey-

1 ce nasihatimiz yazı yıızarken daima hayatta olmuş valrnlan tercih etme~idir. 
ı Yazıda muvaffak olmanın en birinci sırrı budur. • 

Hakikat, meydana çıkar çıkmaz bü 
tün arkadaşlarımızın bizimle ne ka
dar olay ettiğini söylemiye hacet yok. 
Bu vaka Korkaklık şöhretimi bir kat 
daha artırmaktan başka bir işe yara
madı. 

!!!!""":"' - - - . -. ·-:-- - - . - -_ - -- -
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T A.Nm Çocuk Uaveai 

. ÇOCUKLARA FIKRALAR : 

Şafak Sökerken 
iITE BUN·U . 
BİLMİYORDUM! 
~ Gökyüzünde hafif bir sarılık belir

di. Horozlar ötüyor, hafif bir rüzgar 

kaybolmak üzere olan yıldızlan san

ki titretiyor gibi.. İşte şafak sökü

yor! 

İşte köylünün tarlasına gideceği 

zaman .. O çoktan uya~mıştır, hay

vanlarını bir fenerin ışığı altında su

lamış ve önlerine yemlerini atmıştır. 

Şimdi iş saati.. 

&dci 

Hava epeyce de soğuk. Fakat köy
lü soğuğa aldırmaz, çalışmak onu ısı

tır. Şafak, bir gün evvelden yorulan 
babalara, bugün de yorulacaklarını 

haber verir. Kimbilir, bütün gün ço
cuklarını ve ailelerini geçindirmek 
kaygusile onlar ne kadar üzülüp, sı

LONDRANIN Y AGMURU :: M ·•'''°'1 .. • 1 ,.., ... 
·~~~rwr;;ijj 
. ' 

kılacaklar, ter liyecekler. 

İngilterenin merkezi olan Londra şehri çok bü)'üldür. Senenin bü
yük bir kısmında buraya sık sık yağmur döşer. İşin tuhafı şudur: Elli se
nedir Londrada 15 mart gününde muhakkak yağmur yağıyo~muş. Ga-

Şafa'k, sizlere de çocuklar mektep 
saatinin yaklaştığını bildirir. 

Ilık odanızdan, sıcak yatağınızdan 

çıkacaksınız. Yastık da ne yumuşacık 
fakat insan, mektebini, derslerini dü
şünmeli ve cesaretle Hopla! diyerek 
fırlamalı! 

Zaten siz de pek iyi bilirsiniz ki, 
çocuklar, kararsızhk uzadıkça yatak
tan fırlayıp çıkmak o kadar güçleşir. 
Hemen davranmalı, sıcacık yorganın 

altından kalkıp hazırlanmıya koyul
malı! 

İşte böylece, şafak herkese ayrı ay
n bir vazife sahibi olduğunu hatırla-

.,. tır. Günün akşama kadar geçecek sa
atlerinde ne gibi sıkıntılar, sırlar, va
kalar gizlendiğini evvelden bilemiye
ceğimiz için kendimizi hayatın akışı
na ve seyrine bırakırız. 

rip şey değil mi? 

Şeytan Köprüsü 

Onun için şafağın ilk ışıkları pen- .. h 1 k . dilin' t • K 
• • v • • d ru arçsız o ara mşa e ış ır. e-

cerelerımıze çarptıgı ve hızı uyan ır- · .. 

Bu köprü, İspanyanın Segovi deni

len bir yerindedir. İmparator Tra

jan tarafından yapılmıştır. Bu köp-

dığı vakit ilk işimiz hayatın ve yaşa narları yoktur, bu yuzden adına Şey-
manın güzelliklerini bize bağışlıyan tan köprüsü denilmektedir. 
sonsuz varlığa, yani tabiate, toprağa, Bu köprü 1800 sene evvel yapıldığı 
dünyaya kuvvetle sarılmak ve onu halde bugün yine sağlam ve kulla-
sevmek ve bizim için didinen anne ve 1 nışlı duruyor. 
babalarımıza sağlık dilemek olmalı-

dır. 

* 
HintH mr ~· Bağıran Maymun 

ÇGmGŞlrCdar ~~'. · . __ Resmini gördüğü-
: ~ nuz bu maymun A-

Hindistanda çama- ııı !J _ ~ merikanın ayak bas· 
şırı erfkekler de yı· • . mamış sık ormanlık 
karlar, resim, mu· ~ . · 

1 
• 'l larında yaşar. Gayet 

~ vazeneyi temin için \..':' çiğırtkan bir hayvan-
elinde bir sopa bulu- ""\- f:J . ; . ~ l dır. 

. nan ve çamaşır yı- '.·: _ ·" ~ Öyle keskin bir sesi var mış ki, 
kayan bir Hintliyi .. _ c ~Jf bağırdığı zaman sesi, tam beş kilo-
gösteriyor. ı metre öteden duyulurmuş. 

Garip Bir Hayvan 
.... -

• 
Cömert Bir Mihrace 

Zengin bir mihrace doğduğu yıldö

nümünü kutlamak için şunu yapmış: 
Bir terazinin kefesine kendisi otur 

muş, öbür kefeye kendi ağırlığı k~
dar altın doldurmuş .. Sonra kendi a
ğırlığı kadar olan bu altınları bütün 
adamlarına dağıtarak daha uzun yıl
lar yaşaması için dua almış .. 

Benim Amma, 

Ne Yapacaksın ? 
• 

Yolcu, Mikey'c sorar: 
- Söyle bakaJım, bu köpek senin 
"? mı. 

- Evvela sen söyle, seni ısırdı da 
onun için mi, yoksa kimin olduğunu 
öğrenmek için mi soruyorsun? 

ALPLE BABA SI • EvlcSt Sevgisi insanı Nelere Katlandırmaz ! 
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Kahkaha~ 
Doktor Daha Kurnaz 
Açıkgöz bir İskoç-

yalı yolda doktora ~~ 
rast geHr. İskoçyalı-
nın bacakları roma - ' · 
tizmadan ağnyormuş. t/ı 

Bedavadan bir te-
da vi olmak düşünce- _ 
sile: 

- Doktor, der, bir arkadaşım, ro
matizmadan muztariptir, bunun için 
ne yapmalı? 

Doktor bozmadan cevap verir: 

- Gelsin beni görsün de bir mua· 
yene edeyim. 

• 
Beyinli Baı 

Afacan, kasaba -
Annem bir baş isti
yor? 

Kasap - Dükkan
da benim başımdan ' 
başka baş yok? 

Afacan, kasaba bakarak: 
- Yok, olmaz, diye cevap verdi. 

Annem aldığın baş, beyinli olsun, de
di. 

• 
Annesinin EH 

~ Yolsuz ve yan-~· · ) 
lış bir şey yapbğın vı: • ' • . 
kit seni rahatsız eden . 
nedir? • 

- Eğer görünür bır şey değııse 

vicdanım, fakat görünw bir işse an
nemin eli. .. 

Sakallı Baba 

Sakallı baba, kı:ı:ına sordu: 

- Söyle klZlDl, benekli kıravat mı •. 
iyi duruyor, yoksa paplyon mu? 

® 
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ekoslovakyada 
eni Vahim 
adiseler 

(Başı 1 incide) 
a, ne de başka hudut üzerinde aske 
harekat yapmamaktadır. 
Çckoslovakyanın birçok yerlerin
~ n~elediye seçimleri gelecek pazar 

u Yapllacaktır. Seçim sırasında 
l'iakırn hadiseler vukuundan kor
lrnaktadır. 
Çekoslovakyada muhtariyet isti-

en'er d ·· d ·· k d ~ e gun en gune artma ta ır. 

u arada Slovaklar da muhtariyet is 
edikler' . b'ldir . B ti" ını ı mışlerse de aşve-

ı br. Rodza slovakların bir ekalli
"'t r1 ~· ı 

egı bir ortak olduğunu anlat-
ı~tır. 

ru bı·. llodza bugün söybdiği bir nu
'il kta Sudetlere geniş imtiyazlar ve
b:ceği~i söylemiş, dah::ı. sonra .t~~ 

htarıyetin Çekoslovakya arazısını 
kıtçalayabileceğini, fakat demokrat 
~ .. 
~- cuınhuriyetçi Çekoslovakyanın 
·Vrupa sulbü namına vazüesini ya
)atıığını anlatmıstır. Çek Başvekili 
~-lt • "' . . . 
• 0an sonra, müfrit millıyet fıkrı

~·n b .. · 
!ı• •Utt.in akıl ve mantık icaplarını 
~ ~iYerek ilerlediğini, fakat Çekos-
"'akyanın bütün akıl ve mantık i

eP1.11ı:ı.na saygı göstereceğ\~ i~ah 

tınış ve Çek arazisinin taksımıne 
:'lı' • 
~arı olrnadığı, verilen her hakka 

l .. ı.ıkabn mesuliyet te isteneceğini, 
' '•\'} 

t 
· emis ve nutkunun sonunda Çek 

llo ·· Vakyanın kendini her tecavuze 
~ ar~ı miidafaaya muktedir o1duğunu 
e ır.abında bu vazifeyi kanınının 
rı darnıasına kadar yapacağını ila
e etrniştir. 
~ lttrılayn hali hazırda Almanyad'.l
tır "'e haher verildiğine göre Bavye-

a. ı\' d' iplerinde istirahat etmekte ır. 

~' "-1trıan matbuatının bir kısmı~.a 
}:te Çek hükumetile yapılacak mu
~t:-eıeri Henlayn değil, fakat Su
ı tl~re mensup mebwüar yapacak
-lltdır. 

&ir Südet mebuırnan sözleri 
\ 'tırag 20 (A.AJ - dün ak -
ı~ııı ,, . d'l b· Almanevi" nde tertıp e 1 en 
~l' toplantı esnasında Henlayn taraf-
§i:~ mebuslardan San.dn.er 1.0.0~0 ki-
.~n huzurunda demıştır kı: 
- Biz hiç bir muvakkat anlaşma 

ar . .,d . azı olınıvacag-ız. Karlovıvarı e lld' • 
Iİil ltdigimiz bütün taleplerin isaf e-
Çe lttesi lazımdır. Bizimle anlaşmak 
lıı· krısıovakya için bir hayat ve me-

l <ıt meselesidir. Hakkımızın kanun
arı 1. ~ a tevsik edilmesi ve t:mmması a 
dıllıdır. lfenlayn'in Londra seyahatin 
,~rı .. memnun olmalıyız. Elrnlliyetler 

tı.ısü bizi tamamile tatmin etmezse 
t 'l'eddedeceğiz. Intihabat Almanla-
r:lın Yiizd~ 95 inin Henlayn'in arkasın 
ta üldu.ğunu gösterecektir. A1manla-
a \ternrnek istenilen haklar, kanunu 

f!sasi ·ı b.. l b' Sta .. ı e tevsik edilmezse oy e ır 

11 ,tuyu. kabul etmiyeceğiz. Çekoslo
b aıt~a bizim de devletimizdir. Bu iti
S iltla burada serbestçe Nasyonal -

08
Yalizmi tatbik etme}: istiyoruz." 

'l'oplantı sonunda Çeklerden bir 
~1.ıı:>, bir alay teşkil ederek bu evin o,. 
l~ ı.lııden geçmişler ve Almanların a
" Yhiı1de bağırıp çağırmışlardır. Bu-••\ln . t . 
\> Uzerine bir arbede zuhur e mış 
~~lh'rçok kişi yaralanmıştır. Bir Al
tı} rı \·e bir Çek hastahaneye kaldı
.._.:-ıııştır . Zabıta. işe müdahale et-
·uı''i v k• 1a •• r. Gece yarısına dogıu, su .ın 
l-· ~amile teessüs etmiştir. Almanlar, 
{' .. nlaYn fırkası nişanlarını ve bu fır 
,.. il.ya, iltihak manasına ~elen beyaz 
~Ota hl • b' . r I' arını çıkararak b~rer ırer ıo;-
1?!1a l · ı d. · sa onunu terketmış er' ır. 

YlJGOSLA VY A: ...._______ 
Gazet eler Hükumetin 

liQrici Siyasetinden 

Sitayişle Bahsediyor 
tlı llelgrat, 20 (A.A) - Zagrepte çık-

akta ı · · h''k. ?ıle • o an N ovostı gazetesı, u u-
te tın harici siynsetini tahlil etmek
~ ve İtalya ile olan münasebatı tam 
evmaıunda İngiltere ve Fransadan 
., v~ı tanzim etmif olan B. Stoyadi-
·•ovı ,. ~ 

le ç ın realist siyasetinden babsey
trıekted' ır. 

!~ğu~arak Ölen Çoculi 
sı.ıy Uddeıumumilik Raminin Valde
hak~nda boğularak ölen bir çocuk 
Çi ~.nda tahkikata başladı. Nöbet -
So muddeiuınumi muavini Hikmet 
on tıele 'rabibiadil Salih Haşim saat 
zy ~~kizcie hadise yerine giderek va
kit: 1 te~kik ettiler. Tahkikata geç va 

kacıar devam edilmiştir. 

TAN 9 

Müdafaa ihtiyaçları 
Hakkındaki Kanun 

Mecliste Kabul Edildi 

-._I _E _K_O_N_O_M_i_I 
DIŞ TİCARET: 

Geçen Haftaki 
ihracatımız 

SANAY!: 

Mütehassıslar 
için Devlete 
Veri1ecek Ucret 

(Başı 1 incide) 

na nisbetle Bulgaristan derecesinde 
gene eksiktir. Şunu arttırmak mecbu 
riyetindeyiz. Onun için mektep aça 
rak yeniden personel yetiştireceğiz. 

Kômür meselesi üzerinde durdu
lar. Buyurdukları gibi fazla sarfedil
mesi meselesi varit değildir. Biz kö
mürlı biraz pahalı mal ettiğimizden 
deıhy1 şikayet etmek mevkiind~ b~
lunuyoruz. Seneden senP.ye komur 
mikt~rı artmaktadır. 350 bin tona 
çıkmıştır. 12 şer liradan 420 milyon 
lira kadar kazandığımız bir parayı 
köömüre vermekteyiz. 

Pm ir makinelerin alınması grafik 
vaziyetinin icabıdır. Onun i~in b~ 
meseJt' üzerinde fazla durmak ıstemı 
yorum. Sureti umumiyetle işin ~c~h 
ettirdiği bir zarurettir. Onun ıçın 
bunun üzerinde fazla durmak istemi 

yorum. 
. Simdi sureti umumiyetle söyliye
yi~ ki. memleketimizde şimend~~er 
mese,esi B. M. Meclisinin ve Turk 

·netinin arzusunu tam tatmin ede:k bir esasta inkişaf etmektedir. Uç 
senenin rakamlarını bir fikir olmak 
lizerı:: arzedeceğim. 

1!)34 _ 35 senesinde tren adedi 80 
bin. 1935 _ 36 senesinde tren adedi 

112,210. 1936 _ 37 scnesınde tren a

dedi 115.732. 
Yant üç senenin içerisinde bir mis 

li fazla tren adedi olmuştur. 

Taşınan yolcu miktarı: 

1934-35 senesinde 8.5 milyon 
1935-36 senesinde 11,5 milyon, 

1936-1937 senesinde 14.5 milyondur. 

E olarak 34-35 senesinde 
şya k .... 

2.800.000, 35-36 da 3 milyon usur 
bin, 36-37 de 4.111.000 ton eşya nak-

ledilmistir. 
Görüİüyor ki, şimendiferlerimiz 

nakliyat ve hareketine en müsait bir 
şekilde devam etmekted~r. . • . . 

Bunun içtimai, iktisadı , tıcan ınkı 

ği bir takrir ile kanun reye konula
rak kabul edildikten sonra, gelen ev
rak arasında bulunan ve Milli Müda
faa ihtiyaçları ıçın ileri sen:ıere 
şamil taahhütte bulunmasına musaa
cle edilmesi hakkındaki kanun layiha 
smın ruznameye alınarak müstaceli
y~tle müzakeresini istemiştir. Bu ta
lep üzerine müzakere ve kabul edil
miş olan kanunun hükümlerine göre 
"Millii Müdafaa Vekaleti" Milli Mü
dafaJ ihtiyaçları için 125.5 milyon li
raya kadar ve 1938 - 1948 senelerine 
samil taahhütte bulunmaya salahiyet 
~ 

tar kılınmaktadır. 
Bu taahhüt ile her sene ödenecek 

miktar 12,5 milyon lirayı geçmiye
ccktir. 
Şu kadar ki, senesi içinde sarfedil 

miyen miktarı tecavüz etmemek ve 
nıüıcakıp pseneler bütçesinin Meclise 
tevdiinde karşılığı tertıbine konul
muş olmak şartile senelik tediye mik 
darının 14,5 milyon liraya çıkarılma
sı caizdir. 

Meclis, müzakerelerine nihayet ve
rirken pazartesinden itibaren 1938 
biitr.esinin müzakeresine ba~lanılma
sma. ve bütçe müzakerelerinin deva
mı müddetince her gün saat 14 de 
toplanılmasına karar vermiştir. 

FRANSA: 

Brenştayn İle Burde 

Kıhçla Çarpışacaklar 
Paris, 20 (A.A.) - Hanri Brenş -

tayn ile Edvar Burde'nin şahitleri 

bir zabıt varakası tanzim ederek iki 
muharririn çarpışmıya kati surette 
karar vermiş olduklarım kaydetmiş 
lerdir. 

İki hasmm kılınçla 
~akarrür etmiştir. 

çarpışmaları 

Kral ve Kraliçe 

1 Milyon Lira 
Ziraat BankHının gilnlUk buöday 

aatııları devam etmektedir. Banka· 
nın 264 bin kiloluk bir parti yumu• 

Mayısın geçen hafatsı içinde lstan 
bul gümrüklerinden muhtelif dış 

memleketlere ihraç olunan Türk 
mallarının yekfuıu 1,091,779 lirayı 

bulmuştur. ihraç olunan maddeler 
aTasında en ziyade tütün, deri, ya
pak ve zahire vardır. Bilhass~ ~l~an ı f 
yaya 445,851 kilo yaprak tutun ih- i 
raç olunmuştur. Bu tütünlerin tuta-
rı 573,106 lira kadardır. Almanyaya 
ihraç olunan diğer malların yekunu 
da 113804 liradır. ltalyaya satılıp 
gönderilenler 7843 lira değerindedir. 
Fransaya 27462 liralık mal gönderil 
miştir. Yunanistana 5606, Çekoslo
vakyaya 3418, Rumanyaya 6912, Af
rikaya 40091, Japonyaya 42135, Suri 

tak buödayı 6,28 kuru,tan ve tüccar 
nlmına getlrllen beı vagon muhtelif 
çavdarlı bulidaylar 5.37.5 . • 6.23 ku· 
ruf ar•ıında aatılmıftır. Beyaz mı· 
sırlar 5.02.5 kurufa verllml§tlr. 

* Piyasamıza getfrllen otuz •Ilı bin 
kilo Anadolu arpası kilosu 4.24 kurut 
tan, Trakyanın kuıyemlerl çuvallı o· 
tarak klloau 7.02 - 7.16 kuruı arasın 
da yeşll merclmekterden bir parti 
kilosu 7.20 kuru,tan verllmlıtlr. 

* Dünkü boraa aatışl•rınd• bey•z 
peynirlerin kilosu 30·36.26 kuruı •· 
raaında iç tombul fındıkların ki • 

loıu 45 kuru§tan muameleıl olmuı • 
tur. Ad•nadan getirilen pımukyağlar 
33 • 38 ve ketenyağları da kilosu 
30.20 • 31 kuru, arasında aatıtmııtır. 

yeye 2509, Kanadaya 6562, İsviçre- _ ._•••••••••• • • ••••..._.. 
ye 529, Holandaya 1170, Mısıra KONYADA: 
1527. Bulgaristana 2479. Sudana 1045 
Hindistana 2486, Danimarkaya 26191 
1ngiltereye 4281, Polonyaya 1316, 
Belçikaya 40441, Macaristana 92835, 
Birleşik Amerikaya 17375 lira kıy
metinde muhtelif mallar gönderil
miştir. Mayıs ayının ikinci haftası i
çinde satılan bu malların kıymeti di
ğer ayların ayni haftasına nazaran 
bir misli kadar yüksektir. Bunun se
bebi de ihracat mevsim.inin daralmış 
olmasıdır. 

ihraç Müsaadesi için 
Bazı tüccarların ihracat ruhsatiye

si almadıkları veya ihraç edecekleri 
mallardan başka diğer malları ihraç 
için muamele yaptıkları anlaşılmış
tır. lktısat Vekaleti bu gibi tüccar
ların henüz mallarını satmadan, tek 
lif veya fiyat tesbit etmeden evvel 
ihraç edecekleri mallar için müsaade 
almaları laz1mgeleceğini alakadarla
ra bildirmiştir. 

-----(\-

Sanayi Birliği Heyetinde 

iki Fabrikanın 
Kurulması 
isteniyor 
Konya, (TAN) - Konya tüccarı 

ve esnafı Ticaret Odasında bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda, 
hü.k.ümetin şarkta yeniden kurul -
ması arzusunu izhar ettiği şeker ve 

mensucat fabrikalarından ikisinin 
Konyada kurulmasını rica etmek ü
zere Ankaraya bir heyet gönderil
mesi kararlaştırılmıştır. Evvelce ya
pılan tecrübelerde Konya toprakla
rının Uşak kadar ve hatta daha iyi 
pancar yetiştirdiği anlaşılmıştır. Ku 
rulacak fabrikaya yetişecek derece
de pancar dikilmesi ve yetiştirilme
si için Konya sulama sahasında mü
sait yerler vardır. 

Bu toplantıda, Celal Bayar hüku-

metinin iktısadi kalkınma programı 

Ecnebi mütehassıs kullananların 

hükümete bir mikdar mütehassıs üc 
reti vermeleri lazımgeleceğine dair 
yeni çıkan kararname dünden itiba-

1 
ren meriyete girmiştir. Bu kararna
meye göre, bütün ecnebi ve hususi 
şirketlerle sermayelerinde devletin 
iştiraki bulunan diğer şirket ve mü
esseselerde çalıştırılacak ecnebi mü
tehassıslar için her şirket devlete bir 
ücret verecektir. Bu ücret nisbeti 
birden beşe kadar mütehassıs çalıştı-
ran müesseseler için ayda 75 liradır. 
Mühendis ve ustabaşılar için de ay
da 50 lira verilecektir. Yeni sanayi 
müesseseselerinin kurulmasında ve 
ya mevcut müesseselerin genişleme
sinde kullanılacak ecnebi montörler 
mütehassıs sayılm.ıyacak ve kendile
rinden bir ücret alınmıyacaktır. Ha
zinede toplanacak bu paralarla ihti· 
sas için ecnebi memleketlere gönde
rilecek olanların maaşları ve masraf 
lan temin edilecektir. Bu gibi müte
hassıslar için ayda muayyen olan üc 
reti vermemek için bu mütehassısla
rı şirketlerinde veya müesseselerin
de hissedar olarak göstermek ve şir· 
kete sermaye koyduklarım isbat et
mek için muvazaalı senet yapanlar 
bulunduğu haber verilmektedir. 

-0- ,._ 

OFiSTE : 

Ham Madde ithali 

Yüzünden Güçlükler 
Son çıkan takas kararnamesi üze

rine ham madde ithali yüzünden güç 
lü.k.ler çekildiğini yazmıştık. lktısat 

Vekaleti bu mesele etrafın.da esaslı 
tetkikler yapılarak vekalete bir ra
por gönderilmesi için şehrimiz Türk
ofisine emir vermiştir. Ofis, muhte
lif ham maddelerin mevcudu ile taşafının da ne derecede olacağını tak 

dir buyurursunuz. 

Hüsnü Kitapçı tekrar kürsüye ge lskenderiyeye Gittiler 
!erek mütalealarının neden suile -

Sanayi Birliği idare heyeti dün 
toplanmıştır. Heyet bu seneki yerli 
mallar sergisinin açılması hakkında 
hazırlanan programı kabul etmiştir. 
Sergi komitesi heyetle beraber çalış
maya başlıyacaktır. Bu sene sergiye 
iştirak edeceklerin fazla olacağı tah 
min ediliyor. Bazı sanayi' şubeleri 
yalnız bu sergiye mahsus olmak üze
re tamamen hususi mahiyette ima
lat yaptırmaya başlamışlardır. 

kas fiyatları hakkında tetkiklere baş 
başında bulunan madencilik mesele- lam.ıştır. 
sinin de ehemmiyetle üstünde durul

muştur. Son zamanlarda Vali Cemal 

Bardakçı vilayetin muhtelif mınta -

kalarındaki madenlerin tesbiti için 

sarfettiği büyük faaliyetten iyi neti

celer alınmış, Bozkır, Yenişehir ve 

havalisinde zengin altın, gümüş ve 

fehlıüme meydan vermiş olduğunu Kahire, 20 (Hususi) - Mısır Kralı 
anlıyamadığını söyliyerek mazbata- Birinci Faruk bugün Kraliçe Feride, 
daki malUmatta vuzuh göremediği ba Valide Kraliçe Nazlı ve hemşireleri 
zınoktalar üzerinde durmasında bun prenseslerle birlikte yaz mevsimini 
ların tavazzuh edilmesi temennisin - geçirmek üzere İskenderiyeye hare
den başka bir maksat gözetmediği-. ket etmiştir. 

ni kaydetmiştir. ------------------------------------·-------------------

Hatip temas etmiş olduğu mesele ,111111'11•••••••••••••••••••••-•ı••••••••••••••••••••••••••••••••••ıllllllıııı. 

demir madenleri bulunmuştur. An
karaya gidecek heyet İktısat Veka
letinden Konya madenlerinin de bir 
an evvel işletmiye devrini rica ede
cektir. Bu suretle Konya ve havalisi 
köylüleri boş iş bulacaklan için re
fahları da artacaktır. 

ler üzerinde, Nafıa Vekili tarafıı: -
dan verilmiş izahatın müphem gor
düğü noktaları tavzih etmiş. ~ul~~ -
duğunu ilave ederek sözlerını bıtır-

1 miştir. . 
Bu müzakereden sonra heyetı u-

1 

mumiyesi üzerindeki görüşme kafi 
görülerek maddelere geçilmiş ve 938 

yılı masarifatı karşılığı olar~ D. D. 
yolları idaresine 35.739.400 lıra fa~
sisat verilmesine ait bütçe kabul edıl ı 
miştir. 

Mezkur idarenin varidatı 37.739. 
400 lira olarak tahmin edilmekte -

1 dir. . . 
Yine bugünkü meclis ruznamesı.n-

de bulunan ve ödünç para verme ış
leri hakkındaki kanunun müzakere
sinde söz alan Hüsnü Kitapçı bazı 
mütalealarda bulunmuş. İktısat Ve- ı 
kili Şakir Kesebir kendisine ceva!) 
vermiş, müzakere sonunda mar.ldc1e- 1 
re geçilerek kanun kabul edilmiştir. ' 

Plajların tayyare resminden isti&
nası hakkındaki kanunun müzakere
sinde Rahmi Apak Tekirdağ, bunun 
yüzme havuzlarına da teşmil edil- ' 
mesini istemiş ve bütçe encümeni 
mazbata muharriri verdiği cevap -
ta esasen bu gibi havuzlardan resim 
alınmasına dair kanunda bir kayıt 
bulunmamasına göre huna lüzum ol 
madığını ve ne gibi havuzların dam j 
ga resminden muaf tutulmaları YCJ· 
!undaki Rahmi Apak tarafından ileri 

1 

sürülen temenninin bu kanunun şü- 1 

mulüne girmediğini kaydetmiştir. J 

Ber<; Türker (Afyon) - Milli Mü 
dafaayı alakadar ettiğini ileri sürerek 
bu resmin kaldırılması aleyhinde I 
bulunmuştur. 

Bu mütaleaya karşı Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri şunları 
söylemiştir: J 

BANCA COMMERCİALE ITALIANA 
M 1 L A N o 

31 llkkCinun 1937 tarihindeki il. 

umumı BiLANÇOSUDUR. 
AKTiF 

KASA . : : -; ; ; ; 0 ; .Lit 
PORTFÖY, İTALYA DEVLETİ TARAFINDAN TE
MİNATLI İTALYAN DEVLET E SHAMI VE VADE-
SİZ NUKUD • • • • 
RÖPORLAR. • : 
BANKAYA AİT ESHAM VE TAHVİLAT . 
BANKA AFİLASYONLARINA İŞTiRAKLAR 
BORÇLU MUHABİRLER VE HESABI CARİLER 
KABULLER DOLAYISİLE BORÇLULAR. 
AVAL VE KEFALET DOLAYISİLE BORÇLULAR. 
MUHTELİF BORÇLULAR . 

• 

FİL Y ALLER VE SAİREYE MAHSUS EMLAK 
MEFRUŞAT VE TESİSAT • • • 

Meclisi İdare azalığı kefaleti: 
MEVDU MENKUL Lit 9.'467.361.-
KIYMETLER Teminat olarak 994.673.266.-

Emanet olarak 5.928.529.844.-

• 

PASiF 
705. 722.912.40 RESMİ SERMA YE : . ! : ! : : : : ! 

İHTİYAT AKÇESİ • • : : : 
: Lit 700.000.000.-

HİSSEDARAN DİVİDAND HESABI • • • : 
~ 147.596.198.95 
: 34.375.-

4.932.611.652.95 TASARRUF MEVDUATI VE AİLE SANDir;ı. • 
104.207.077.05 ALACAKLI MUHABİRLER VE HESABI CARİLER. 
187.080.44145 TİCARİ KABUL~R. 
250.944.629.25 AVAL VE KEFALET DOLAYISİLE ALACAKLI-

2.153.425.096.70 LAR . • • . . • • • • • 
205.202.793.10 MUHTELİF ALACAKLILAR • : : : : ! : 
316.613.061.25 MUTEDAVİL ÇEKLER . • : : : : 
136.606.897.60 1938 YILINA AİT REESKONT. ! ! ! ~ 
143.957.000.- GEÇEN YILDAN MÜDEVVER KAR • • : : 

1.- SENEİ HAZİRA SAFİ KARI • • • • • • 

9.136.371.562. 75 

Meclisi İdare azalığı kefaleti: 
MENKUL KIYMETLER Lit 9.467.361.-
MUDİLERİ Teminat olarak 994.673.266.-

Emanet olarak 5.928.529.844.~ 

6.932.670.471.~ 

1.592.018.223.30 
5.755.276.429.15 

205.202.793.10 

316.613.061.25 
130.696.176.80 
242.083.149.15 

8.634.397.55 
3.301. 761.35 

34.914.977.15 

9.136.371.562. 75 

6.932.670.471.-

16.069.042.033. 75 16.069.042.033.75 

KAR 
HARÇLAR VE MASRAFLAR 

TASARRUF MEVDUATI VE AİLE SANDICI 
FAİZLERİ. 
İDARE MESARİFİ • • 
VERGİ VE RÜSUM . 
TESİSAT AMORTİSMANI . 

. . • • 
• . 
• • 

1938 YILINA AİT REESKONT. : . . 
SENEİ HAZIRA SAFİ KARI • ; • • 

• 

. . . 
• 

======= ------------- -
VE ZARAR HESABI 

TEMETTOLER 

. Lit 

. . 
• . 

'pORTFÖY İSKONTOSU VE DEVLET ESHAMI 
31.049.603.55 FAİZLERİ. . . . 

144.879.188.60 MUHTELİF HESABI CARİ FAİZLERİ 
13.502.037.20 RÖPOR FAİZLERİ . 

. Lit 

1.772.517.40 İŞTİRAKLAR, KUPONLAR VE MENKUL KIYMET 
8.634.397.55 LER ÜZERİNDEN KAR. . . . . . • • • 

34.914.977.15 KOMİSYONLAR VE MUHTELİF KARLAR . 
----- EMLAK GELİRLERİ. ! ! ! • • 

234. 752. 721.45 

====== = 

91.414.811.50 
90.214.805.85 
4.291.118.10 

26.850.685.25 
17.285.] 93.60 

4.696.107.1!5 

234.752.721.45 

"- Tayyare resmi nihayet bir ta
nedir. Pevlet bu toprakların müda-1 
iaasını umumi bütçe ile azami nisbet 1 

te temin etmiştir. (Bravo sesleri). llı.••llİ•••••••••••••ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••General Kazım Sevüktekin verdi-
- ------- ------
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Acenteleri: Karaköy Köprtlbaşı 

Tel 42362 Sirkeci Yolcu salonu 
---Tel. 22740 ODEOM-~~.1 Mudanya Postalan 

23 Mayıs 1938 pazartesinden 
itibaren Mudanya hattında yaz 
tarifesinin tatbikine başlanacak
tır. Postalar Mudanyadan cu -
martesinden n:aada her gün sa
at 8,30 da ve İstanbuldan cu
martesi ve pazardan maada her 

!{Ün saat 16,3U da kalkacaklardır 
Cumartesi postalan Mudanya -
dan saat 15 de ve İstanbuldan 
saat 14 te kalkacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 

ODEON • No. 5 ODEON • No. 1 ODEON • No. O 

İstanbuldan pazar günleri sa
at 8,30 da kalkacak vapur Ar
mutluya uğrıyarak 11,10 da Mu 
danyaya vanp Gemliğe gidecek 
ve Gemlikten dönerek saat 19 
da Mudanyadan kalkıp Armut· 
!uya uğnyarak 21,50 de İstan
bula gelecek ve saat 22,20 de 
tekrar Mudanya ve Gemliğe 

iönecektir. tstanbula 21,50 de 
gelecek bu postanın şehir dahili 
vapur ve tren iltisakı temin e· 
dilmiştir. Mudanya postalan Ka 
raköy nhtımından kalkacaklar
dır. İşbu postalara ait her türlü 
kolaylık ve teferruatı ihtiva e
den risaleler acentelerimizdPn 
ve AKAY işletmesi ve ŞlRKE
TI HA YRIYE gişelerinden teda
rik edilebilir. (2946) 

.. ------------------------------------------· Her Kadın Güzelleşebilir •• 
Cild ve makiyaj tuvaletinde Fransız, İngiliz ve Am<'rikan Jı:adınlannın 

en ziyade muvaffak <Simaları sebeps i7. değildir. Amerikalı Profesör Dok
tor E. WINTER'in Türkiyede yalnız VENUS müstahzaratına imal hakkı
nı verdiği formül mucibince yapılan VENUS müstabzaratı ve rujları ilim 
teknik ve evsaf itibarile dünyanın en birinci ve sıhhi rujlan meyanında
dır. VENUS rujları dudakların rengini soldurmaz ve morartmaz. 24 sa

at sabitliği kat'idir. En çirkin kadınları bile Rubi, purpur, kapüsin ve 

I 
oranj renkleri tanınmıyacak kadar cazibeli ve güzel gösterir. Bayilerde: 
Bulunan eski rujların yenilerile tebdil edilmesini dileriz. 

Nureddin Evliyazede müessesesi t çtanbul. 

~-----------------------------------------~ ISTANBUL GAYRIMUBADILLER KOMiSYONUNDAN: 

BAK ER 

Mağazasının sattığı elbiseler 

1 - PEK MfiKEMMEL 
Z- PRATİK D.No: 

772 

1692 

1711 

3827 
4036 

4039 

6956 

7035 

7369 

7616 

Semti ve KahaUeıt 

Yeniköy Panaiya 

Ortaköy 

Yeniköy Güzelce Ali-

~ 
" ' Çengelköy 

" " 
Yeniköy 

Büyükdere 

Sokağı 

E: Birinci Y: Kam
ber 
Ortaköy Değirmeni 
ve Zincirlikuyu 
Bağlar mevkii Ka
lendere giden yol 
:S.ilar mevkii 
Kuleli caddes: 

,, ,, 

E: Birinci Y: 
Kamber 

E: Dıvarcı Y: 
Dilber 

Büyükdere Hacı Os- Şişli Büyükdere cad. 
manbayın 

İstinye koyu E : Havuzlu bostan 
Y: Çayır 

Emldk No: Cinai ve Hisseri Hisseye Göre 
Muhammen K . 

36 No. taj: 28 Ahşap hanenin 

1/ 6 his. 

T. L. 
170 Açık ar 

1 ve 27 Kağır hane ve rlıikka-
nın 111/ 720 His. 250 

" E: 104 3 Dönüm bağ yeri 150 
" 

E: 107 
E: 35 Y: 84/ 

1-84/ 2-84/ 3 
E: 51 Y: 72 

3 Dönüm bağ yeri 150 ,, 
K agir deponun l,5/ 4 3800 Kapalı 
His. 
Kagir deponun 
21 40 His. 

Y: 28 No. Bir No. taj altında 
taj: 24 iki bölük hanenin 

1/3 His. 
Y: 35 No. Ahşap hanenin 1/4 

taj: 12 His. 
E: 3 200 dönüm ba!ı

yeri 
E· 3 Y: İki ahır ve sair eb-

1-2 niyeyi müştemil 
11 dönüm tarlanın 
ı 8 His. 

1539 
" 

110 Açık ar 
tırm 

100 
" 1500 Kapalı 

160 Açık ar 
tırma 

3- GAYET ŞIK 
4-ÇOK UCUZ 

Kostümlerin zengin çeşitleri 

her yerden iyi ve ucuz fiyat
larla satılmaktadır. 

Hamburgda mukim bir ke
reste tüccarı; Türkiyeye keres
te ve bilhassa tayyarelere mah
sus tahtalar ihraç için bir 

MÜMESSiL ARIYOR 
teklifierin aşağıdaki adrese gön
derilmesi: A. 1823 a Ala An
zeigen A-G. Hamburg 1. Alle
magne. 

Fatih Sulh 3 iincü Hukuk Hakim
liğinden: Samatyada Sancaktar Hay 
rettin M. de Marmara caddesinde 11 
numaralı evde ölen Nikoli ve Fatihte 
Şekerci hanında 88 numaralı odada 
13/5/ 938 de ölen Sırrı oğlu Müdessi
rin tarihi ilandan itibaren alacak ve 

8053 Beyoğlu Pangaltı Dolapdere cad- Y: 102 ma- 117 metre kuyulu borçlularının bir ay ve iddiayı vera-
desl hallen: 48 arsa 280 set edenlerinin üç ay içinde mahke-

" Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 30/ 5/ 938 tarihine meye müracaatları aksi halde tere-
iışen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gavri mübadil bo osiledir. kelerinin hazineye devrolunacağı 

••••••••••••••••• illn olunur. (7880) 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

KIRALIK 
Mahallesi SokaOı 

Pangaltı Elmadağ .. ft 

" " 
" 
" " 
" Cümhuriyet cad. 

EMLAK 
No. ıı 

7 
13 
25 
43 
51 
87 

Cinsi 

ev 

" 
" 
" .. 

apartıman 

1 inci dairesi 
Yukarıda yazılı Vakıf emlak 31 M ayu 939 günü sonuna kadar kiraya 

verilmı;ık üzere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin 23-5-938 Pazar 
tesi günü saat 14 de Beyoilu Vakıflar Mıidurlü~ Akara( kalemine mü
racaatları (2779) 

İstanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Fransua Afife veki 
1i avukat Lazaraki tarafından müek

kilinin kocası Beyoğlunda Nuru Zi
ya (eski Polonya) sokak 49 No.lu ha 
nede mukim Dimitri Emanuildis a
leyhine mahkememizin 938-105 nu
maralı dosyasiyle açılan boşanma c.!a 

vasından dolayı ikametgihının meç

hul oduğu anlaşıan m.aleyh' karan 
mahkeme dairesinde ilanen arzuhal 

suretinin tebliğ edildiği ve müddet 

miırur ettiği halde cevap verilmedi
ji cihetle tahkfkat günü 9-6-938 

Perşembe günü saat 10 olarak tayin 

edildiğinden m.aleyh Dimitrinin 

mezkur gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunması veya bir vekil s;?Ön
dermesl lüzumu lIAn olunur. 

İstanbul İkinci lcra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı 38 660 ve 38/ 

1500 No. lu dosyalarla haczedilen 

karyola, somya, perde, çini soba, ma 
sa, lavabo, soba, ayna vesaire ev et-
yası 25 5 38 tarihine müsadif Çar

şamba günü saat 12 den 13,30 a ka

dar Beyoğlunda Alyon sokak 12 No. 

lı- apartıman önunde açık arttırma 
ile satılacaktır. Mezkur kıymetin 

% 75 ini bulmazsa 28/5/38 Cumarte 
si günü ayni mahalde ve saatte ikin
ci arttırması yapılarak en çok arttı-

ranın iıstünde bırakılacaktır. Talip

lerin pek akçesile mezkür gün ve sa
atlerde satış yerinde bulunacak me
muruna müracaatları iliuı olunur. 

(7874) 

EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Hüdaverdinin $andığımıza 16858 hesap No. sile 1100 lira borcundan 
dolayı blrinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin 
matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda Kalyoncu 
kulluğu mahallesinin (borç senedine göre Kamerhatun) eski Geyik, yeni 
Şebek sokağında eski 2, 4 yeni 5 (borç senedine göre 5-2) kapı ve 443 ada 
ve 12 parsel No. lu kagir bir apartımanın tamamı bir buçuk ay müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek isteyen (300) lira pey akçası verecektir. Milli banka
larımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle 
çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 1-6-938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır
maya girmiş olanlar; bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 27-6-938 
tarihine müsadif Pazartesi günü• Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 15 
ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvak kat ihale yapılabilmesi için teklif edi 
lecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyetlerile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art
tıranın taahhüdü baki kalmak şartlle arttırma 15 gün daha temdit edile
rek 12-7-938 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırma!'ı yapılacaktır. Bu arttmmada gayrimenkul en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mıisbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri lazımdıi-. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan 
larla hakları tapu sicillerile sabit ol ~ıyanlar satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalırlar. Daha fa~la malu ~at almak isteyenlerin 937-2i 7 dos
ya No. sile Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilin olunur. 

"'** DIKKAt 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is-

teyenlere tahmin edilen kıymetin yarıaına kadar ikraz yaparak uaulüne 
göre kolaylık göstermektedir. (2990) 

:.;ünkü ASPİRİN senelerdenb 

her türlü soöukaloınlıklarına ve a 

rılara karşı tesiri saşmaz bir il 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P i R İ N in tesirinden emin 

lütfen 8:7 markasına dikkat ediniz. 

olmak içİfl 

M. M. V. lnıaat · Şubesinden: 
Milli Müdafaa Vekaletı inşaat şubesine kalörlfe1 ve sıhhi tes 

}erinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden 
ayrılmamak şartile ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi 
caktır. 

Taliplerin !lşağıda yazılı vesaikle Ankarada Milll Müdafaa V 
inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile mı.iracaatlan. 

A - Kendisınin ve evli ise ailesinin nüfus tezkereleri asıl fi 
dikli suretleri. 

B - Askerlik vesikası, 
C - Zabıta ve Adliyeden alınmış hüsnühal vesikası, 
D - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
E - Şimdiye kadar çalııtığı yerlerden almış olduğu vesaik. 

Deniz Lisesi Müdürlü~ünden : 
1 - Lisemizin birinci sınıfına Or ta Okulu bitirmiş ve yaşı da 1 

1938 de 15 - 17 ve ikinci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı da 1 
arasında l>alunan okurlar müsabaka ile alınacaktır. 

2 __.Dilekçe ile 1 Haziran : 25 temmuz atasınd!l müracnt 
3 - Dilekçeye "fotoğraflı :nüfus kağıdı veya musaddak suretı. 9 

açık. fotoğraf, kendisinin ve annesi ile baba11 ve aües;nin milli ve.. 
durumunu bildiren polis tahkikatı kağıdı, orta okulu bitirdiğine 
diploma veya tasdikname, askerlik öğretmeninin gizli raporu ve d 

ğıdı,, iliştirilmelidir. (2626) 

lstanbul Defterdarhğında• : 

Boğaziçinde 

Beyoğlunda 

Samatyada 

Kuınkapıda 

Yedikule 

Yedikulede . . 

Yeniköyde Çelebi mahallesinde kiıin 
eski Kiremitçi Yenibahçe sokağında 
kain eski 23-25 ve yeni 16-18 sayılı 
olan iki evin 4-15 payı. 
Tarlabaşı Hüseyinağa mahallesinin 
Çaylak sokağında kain ve eski 62 
yeni 58 sayılı olan evin 1-2 payı ... 
Hacıhüseyinağa mahallesinin Büyült 
Kuleli sokağında kain ve eski 17 ve 
yeni 25 sayılı olan deponun tamamL. 
Bostanıali mahallesinin han içi soka-
ğında vaki ve eski ve yeni 19 <1ayılı 
olan ve 34 metre murabbaı sathında 
bulunan arsanın tamamı. 
imrahor Ilyas bey mahalle ve cad
desinde vilki ve eski 11 sayılı ve 43 
metre 92 desimetre murabbaı sathın-
da olan arsanın tamamı. 
İmrahor Ilyasbey mahalle ve cadde
sinde vaki ve eski ve yeni 17 sayılı. 
ve 75 metre 50 desimetre sathında 

ıı• 

olan arsanın tamamı. 80 
Yukarıda yazılı olan mallar 7-6-93 8 salı günü saat 15 de satılac 

Satış bedeline mukabil istikrazı dahili tahvili ile yüzde 5 faizli 
tahvilleri de kş,bul olunur. Taliplerin yüzde 7 .5 pey akçelerini m 
vaktinden evvel yatırarak mezktir gün ve saatte defterdarlık mntf 
lilk müdürlüğünde mütetekkil satış komisyonuna müracaatlan. (F.l 

( 

Aksu Vapuru Bilyilk Avarya Hesaplannı Rüyete Memur. 

Dispaç Heyetinden : 
9-2-938 tarihinde Sinop civarında u1r&dılJ deniz kazası netfcestnclt 

mi ile hamulesinin selameti müşterekesi için kasden karaya oturtu1 
salahiyettar mahkemelerce tesbit edilmiş olan "Aksu" vapurunda 
yükünd~ alakadar olanların dileklerini; 6 Haziran 1938 tarihine m 
Pazartesi gününe kadar, bu vapurun büyük avarya hesaplarını gö 
memur İstanbul Birinci Asliye Ticaret mahkemesince tayin 
Dispaç!ora tevdi edilmek üzere; Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüne 
dermeleri lüzumu ilin olunur. Bu müddetin hıtammdan sonra vaki 
ler nazarı itibtı.ra alınmıyacaktır. "2991" 

Jandarma Genel Komutaahiı Ankara Satınal-' 
Komisyonundan : 

1 - Bir metreaine kırk beş kunıı fiat tahmin edilen vasıf ve ö 
uygun doksan sekiz bin metre yatak ve yastık kılıfiık bez kapalı 
suliyle 10-6-938 Pazartesi günü saat u; de satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz yirmi kuruş kBl'fıhğında komisyondan a 
lecek, bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 3307 lira elli kuruşluk ~ 
minat makbuz veya banka mektubu ile prtnamede yazılı vesikaları 
tevi teklif mektuplarını belli g1in saat on dörde kadar komisyona 
olmaları. "2940" 
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kutuları vardır. 

----------------------~~~~~~~-------~-----~~-------------~----~~-------==----===========================~=========...................................... , Hali tasfiyede Şark Demiryolları 
İşletici Kumpanyası 

Türk Anonim Şirketi 
TEVZiAT ILANI 

l .Şir~etin vaktinden evvel tasfiyesine karar vermif olan ve 15 
kınc1kanun 1935 te fevkalade olarak içtima eden hissedarlar he· 

Yeti umunıiyesi tarafından kendilerine verilen salahiyete binaen, 
likida.t~rler koleji üçüncü defa olarak hiaae basma 15 lıvicre fran-

1 

gı tevzı ve tediyesine karar vennittir. 

İtbu tevziat aksyonlarm 56 numaralı kuponuna mukabil 23 Ma
Yıs 1938 den itibaren yapılacaktır. Bu tevziat İsviçrede 15 İaviçre 
frangı olarak ve diğer memleketlerde tediye mahallinin ve tediye 
g'Ününün o günkü kambiyo kurlarına göre 15 İsviçre frangı mu· 
kahili olan para ile tediye edilecektir. 

TORKlYEDE : ---lıtanhulda, Sirkecide. Şirketin dairei mahsusasmda. 

F.RANSADA: ---Pa.riate, Bulvar dezitalien, l 6 numarada Milli Ticaret ve Sanayi 
Bankası, ,ube ve a.centalarmda. 

AVUSTURYADA: 
-·------

BOYALARI JUVANTIN 

KUMRAL 

SiYAH 
Saçlara gayet tabıi surette ia 

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya ıergilerinde sıhhi ev· 

safı haiz ıaç boyaları arasında bi

rinci gelmittir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden iıtenilen renkte bo

yayan yegane ııhhi saç boyalarıdır. 

.. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Viyanada, Oesterreichische Kreditanıtalt Wiener Bankverein. . BEYOCLU • ISTANBUL 

~iKADA: , ...................................... . 

B ........................ i. ...................... . riikselde, Namur ıo!caiında. 48 numarada Sosyete Jeneral dö 
Beljik Bankası. 
liOLANDADA: -----
Aınsterdamda MM. TEIXERA DE MA TTOS. 

~SVlÇREDE: 

Balde, Bank Komerayal dö Bal. 
Zürichte, Kredi Süis. 

LIKİDATöRLER KOLEJi 

-------------------------~ Deniz Bank lstanbul Şubesinden: 
Mefsuh Rıhtım Dok ve Antrepoları Şirketi obligasyonları

nın 6/ 5/ 1938 tarihinde ikinci noter huzurunda yapılan keti
desinde itfa~ı lazımgelen 314 obliga.syonun numaraları 8.fağıda 
8'Österilmittir. Hamillerinin 64- 80 numaralı faiz kuponlarını 
ihtiva eden obliguyonlarile birlikte 1/ 6/ 1938 den itibaren 
1\irkiye İt Bankaaı İstanbul şubesine müracaatla (22.44) lira
dan ibaret bedellerini almaları ve kur'a isabet etmemit obli
gasyon hamillerinin de kupon bedellerini almak üzere gene 
ayni tarihten itibaren mezkur bankaya müracaatleri lüzumu 
bildirilir. -

Hükumet tarafından satın alınan lstanbul Dok, Rıhtım ve 
.Antrepolar şirketine aid istikrazın ödenmesi hükumetçe de-
r-uhde olunan obligasyonlardan 6 Mayıs 938 zarfında Beyoğlu 
İkinci noteri huzurunda icra edilen keşidede itfa olunan (314) 
obligaayon numaralarını gösterir listedir: 

181 4562 8955 14056 18064 22896 29073 
215 4656 8992 14358 18157 23075 29136 
230 4711 9091 14421 18219 23190 29173 
234 4883 9125 14554 18405 23263 29207 
536 5131 9219 14782 18425 23583 29235 
586 5147 9493 14817 18651 23679 29460 
710 5186 9580 14845 18807 23857 29613 
j33 5264 9599 14942 18833 24088 29686 
742 5317 10156 15060 18942 24145 29712 

1009 5350 10493 15150 18947 24279 30598 
1027 5363 10513 15172 19057 24468 30764 
1098 5450 10527 15215 19104 24540 30931 
1139 5480 10626 15235 19183 24582 31348 
1672 5541 10646 15423 19283 24609 31444 
1738 5559 10672 15498 19334 24737 31526 
1865 5771 10710 15550 19455 24880 31637 
2146 5847 10721 15624 19750 25091 31765 
2229 5912 10925 15627 19791 25674 31785 
2256 5997 10932 15646 19819 25825 31991 
2305 6278 10966 15787 20139 25854 32003 
2336 6303 11179 15832 20152 26011 32050 
2513 6770 11403 15954 20191 26055 32203 
2615 7169 11566 15992 20289 26446 32288 
2619 7436 11617 16087 20320 26569 32293 
2626 7472 11652 16109 20492 26595 32453 
2676 7526 11716 16214 20493 26810 32562 
2695 7686 11785 16345 20569 26823 32877 
2743 7735 11878 16361 20639 27024 32904 
2766 7789 11897 16363 20674 27103 32994 
2859 7794 12023 16507 20903 27137 33139 
2901 8031 12307 16635 20912 27441 33148 
3048 8284 12521 16705 20943 27680 33227 
3065 8346 12681 16787 20953 27701 33266 
3347 8464 12694 16795 21989 27722 33294 
3386 8472 12910 16851 22110 27895 33298 
3831 8476 13065 17021 22386 28008 33368 
3990 8543 13261 17156 22476 28023 33685 
4024 8550 13348 17175 22489 28360 , 33712 
4109 8585 13506 17271 22753 28415 33726 
4212 8711 13601 17503 22766 28462 33755 
4352 8837 13749 17635 22768 28664 33871 
4469 8841 13809 17707 22777 28728 33958 
4486 8868 13836 17833 22796 28740 33982 
4503 8893 13926 17887 22850 28815 33991 
4512 8904 14009 18040 22858 29005 

· B~r doktorun şayanı hayret keşfi 
sol~uş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği İade Ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün a tün hukuk, münhasıran Tokalon 
dünyayı hayrette bırakacak fen- müessesesi tarafından fevkalade 
nin en son zaferini ilan ediyor: mall fedakarlıklarla temin edil-

Buruşuklukların yalnız se- miştir. "Biocel,, tabir edilen bu 
bebi zuhurunu değil, onları iza- canlı höceyreler hülasası, yalnız 
le etmek çaresini de bulmuşlar- pembe rengindeki Tokalan kre-
dır. Bu sayede anneler, hatta bü- mi terkibinde bulunur, hastaha-
yük anneler bile gençliklerinin nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka-
taze ve açık tenlerine nail ola· dınlar üzerinde bu hülasalarla 
bilirler. 50 ve 60 yaşlarındaki yapılan tecrübeler neticesinde. 
kadınlar, gençliklerinin buruşuk- altı hafta zarfında buruşuklukla-

suz ve yumuşak ciltlerine kavu
şabilirler. Buruşukluklar, ihti
yarladığımızda teşekkül eder. 

Ihtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan· 

lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 
işte, Profesör Doktor Stejskal 

idaresinde Viyana Universitesin
de yapılan tetkikat ve taharri-

rın kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt unsuru olan pembe rengin-

i 
deki Tokalan kremini kullanı
nız. Siz uyurken, o cildinizi bes-

1 

ler ve gençleştirir. 
Buruşukluklarınızı tamamen 

giderir. Bir kaç hafta zarfında 
t bir kaç yaş gençleşmiş olursu

nuz. 
Gündüz için (Yağsız) beyaz 

rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah noktaları eritir, a

. çık mesamatı sıklaştırır ve en 
yatın şayanı hayret semereleri... çirkin ve en esmer bir cildi yu-
Profesörün keşfi hakkındaki bü- ., muşatıp beyazlatır .. 

BAY ANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde '4a 
beheri için S kurut alacak, ayni zamanda kıymettar 
mükafatları bulunan Tokalon müsabakasına İftirak 
hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 

Kemani Bay SA D 1 Her Pazar 

ÇUBUKLU GAZiNOSUNDA 
İstanbul ve Boğaz halkının bütün zevklerini okşayan ÇUBUKLU 
GAZİNOSU, bu yaz, memleketin çok kıymetli SAZ HEYETİ ile haf
talık programlarına başlamıştır. Her pazar ayrıca Anadolu SAZ HE
YETİ birliği ile MİLLİ ŞARKILI OYUNLAR temin edilmiştir. 

Meşhur Çubuklu Hasan Bey suyu, sayın müşterilerimize parasız ve

rilir. Fiyatlar herkes için elverişlidir. Serviş ve konfor mükemmeldir. ........................................ 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Bira Nakliyatına Tenzilat 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren bira nakliyatında beş ton şartiyle 

ve muayyen mesafelerden sonra tatbik edilen tenzilli ücretler kısa mesa
felere de teşmil edilmiştir. Mürsillerin kendi vagonlariyle yapılacak nak
liyatta bu ücretlerden ayrıca yüzde on tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. "2983" "1538" 

Yeni Kontr • Plak Ltd. Şirketi 
KURU SİSTEM Fabrikasında 

~*\ ~OHTQp{~ KURU SiSTEMLE 
~ L!1!$II ·~ yapılan KELEBEKmarka 

KONTR · PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kat>arma ve 
saire gibi hiçbir Anza göstermez. 

Kontr-Plaklar bu gihi i.nzala
ra kartı garanti ile satılır. 

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

Satı§ Yerleri : 
lıtanbulda: ROŞTO MURAT OCLU, Mahmudp ... a Kürl<çü 

J::lan No. 28 - lSAK P1LAF1DlS, Galata, Mah
mudiye caddesi No. 21. 

Ankara.da : VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
lzmirde KARL HORNFELD. 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler: 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. 

" ŞABAN MAHMUD KöKNER. 
Samsunda : GöÇMEN OCLO KARDEŞLER. 

Umumi sabf yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarza'de Han 
• No. 3 YENi KONTR -PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

Saç bakımı, giizelliğin en birinci prtıdır. 

PE.TROL N I ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır; 

'---------------------------------------------------

OHLBDI 
iT 

ile ·ö~ ürünüz 
U"'ulll 4tpHtl ı l l .... la, ltı .. llul, Qalala. lt1JtH8 NH 1 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Şidmiki kadromuzda aylık ücreti 300 lira olan fen şefliği mün
haldir. 

2 - Büyük Millet Meclisine sunul.muş olan teşkilat kanunu layiha· 
sına göre üç mühendisten teşekkül edecek fen heyetinin reisine 80 di· 
ğerine 70 şer lira asli maaş teklif edilmiş ve icabında bunların emsali 
hasılları ücret olarak ta verilebileceği kaydı konulmuştur 

3 - Taliplerin tayyare mühendisi olması şarttır 
4 - Talipledn: 
a) Mektep şahadetnamesi, 
b) Sıhhat raporu 
c) Polisten musaddak hüsnühal mazbatası, 
d) Şimdiye kadar çalıştıkları yerden aldıkları vesikalar, 
e) Nüfus tezkeresi suret' 
f) Üç adet fotoğraf 
g) Askerlik v~sikası. ile birlikte hava yolları umum müdürlüğüne mü 

racaatları. (1450) (2885) 

Jandarma Ge.nel ~o~ Ankara Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Bir metresıne yırrnı 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 (Iki 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 • 
m.iş olmaları. (1270) (2559) 



12'=:================-:=========================-======== • .. 

.bir muvafakivet kazanan yeni sessiz Süper Ekovat·ıa . 
techiz edilmesine mebni. cereyan sarfiyata şimdiye 

kadar görülmemiş bir dereceye indirilmiştir. 

Harikulade idarelidir, •• o derece az cereyan 

sarfeder ki, çahştığını bile belli etmez. Bununla 

beraber yemek hücrelerinde her vakıt sabit kalan 

matlup soğuğu temin etmektedir. Yiyecek daha 

taze, daha uzun müddet ve daha fenni muha· 

faza ediliyor. Elde edilen t>uz. satılandan daha 

ucuza mal oıur. Mekanizması. uzun senelerce bilA 

arıza ve tamamile gürültüsüz işler. Cereyandan, 

yiyecekten, buzdan ve masarift.an ekonomi 

temin eder. 

B o u R L A . B i R A o E R L E R i s TA N 
8

i ~L ~ ~:: ~ A R A 

r 21 Mayts Bu Cumartesi akşamı ~ 

AKSIM BELEDiYE BAHÇES SiRKETi HA YRiYEDEN: 
Büyük Bir Gala ile Açıl.yor. 

Ç. A L G 1 H E Y E T I 
Keman 
Kemençe 
Klarnet 
Piyano 
Banço 
Kanun 
Okuyucular 

. . 

. . 

Nubar, Necati, Cevdet 
Sotiri, Billbü1 Aleko • 
Ramazan, Şeref. 
Şefik, Yorgi 
Abdi, Cemal, Şevket. 
Ahmed, İsmail. 
Ağyazar, Yaşar, Celal, Hamit, Yahya 

BAYAN OKUYUCULAR: 
Mahmure Şenses, Afitab, Fahriye, Radife, Dfirdane, Ayda. 

Bestekar tanbu:-i SELAHADDiN PINAR. 
Bu büyük çalgı heyetini bir araya toplamağa muvaffak olan müessese 

~ sayın şehir halkını memnun edebilirse sevinç duyar. Tel. 43703. 

, 
Hafta yorgunluğunu Boğaziçinin ve Çamlrcanm nıha sa.fa 

ve kuvvet veren temiz hava.sile gidermek, yeni mesai günlerine 

daha büyük hamle ile girmek isteyen sayın yolcularmuza, ya

rınki Pazar münasebetile :. 

Köprüden ill< postalarda ertesi 
Pazartesi öğleye kadar muteber 

Üsküdar tramvay idaresile mÜ§• 
terek Ckoİnbine) biletlerin de 

0/oSO 
0fo40 

nİ.$betinde tenzilata tabi olduğu ve her tarafta halkmuzm ra
hatı için ilave seferler tertip edildiği ilan olunur. 

KAYIP - Istanbul ithalat güm-

--- Or. fh~an Sami --· rüğünün 49917 No. ve 27-5-937 tarih 

Umum Mütekaidini Askeriye Ce
miyeti Başkanlığından: 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU li beyannamesine ait 213.18 kuruşluk Cemiyetimize mukayyet az~nın 

kendilerini yakinen alakadar eden 

ı' 
1 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZİN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 
Ba§, diş ağrıları 

ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağn, sızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZİN 
kaşelerini alınız 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

iSMiNE DlKKA T. 
Taklitlerinden Sakınınız. 

ve Nevrozin yerine başka 

bir marka verenleri şiddetle 
reddediniz .. 

ANİ HAREKET 

-.... .:. --~- .. -
( % 23 daha fazla dayanıklı) 

MUNZAM KiLOMETROLAR 

YAPAN YAG iLE 

AN 1 H.A R E KET 

ilk temuda, yeni V E E D O C yatı~ 
aırırın altında 20 derecede bile ko· 
lıyca ıltar Çünlci, pistonlar en sofuk 
havalarda bile meıhur •Himaye Taba· 
kası• üzerine hafifce itaya r 1 ar ve 
rnotörünuz uhmehizcıı ve aşınmak
•ızın ani hueltete ıeçer. 

Yeni VEEDOL, •10 23 daha rula 
dayanılı:lı oldutundan 1 i t re başına 
fa:ı:la lı:ilometro yapar ve arabanızdaft 
daha iyi bir randıman elde eder, ve 
calibi dil.kat bir tuarruf temin eder
siniz. itte yeni VE E DOL 'uıı tize 
nrdij'i muhassenat bunlardırlar. 

Vakit kaybetmeden tecrübe edini.%. 

VEEDOL· 
TOrlılJe Umum Depoziter n sılı' Merkezi 
Amerikan Madeni Yağlar Evi 

V. KARAYANOPULOS 
Balık Pazar YıOcl ıoklk No. 10 

3 cQ kllt IST AN BUL 

Radyo ve Radyom 

kadar 

RADYOLİN 
de insanhğa hizmet 
etmektedir: çünkü 

RADYOU 
. 

ditleri, dişler mideyi, mide 

vücudü kuvvetlendirir. Sıh

hatli ve kuvvetli insanlar da 

medenyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra dişlerinizi 

muntazaman lırçalayınız. 

Memur Aranıyor 
Makine branşında bir ecnebi 

Şirketin, Türkçe muhabere ser 
visi için, genç bir memura ihti
yacı vardır. Çı..buk not alabil
mek, makine ile çabuk yazabil
mek, lisanda kuvvetli olmak 
şarttır. Almanca bilenler tercih 
edilecektir. İstekliler, el yazıla
rile hal tercümelerini, ücret tek 
liflerini M. 154 rumuzu ile İs· 
tanbul 176 posta kutusu adresi-

ne göndermelidirler. · 

ZA YI - 5882 Sicil numaralı Ama 
tör ehliyetimi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Veysi Emre 

p Siz de sabahları aç karnına • 
bir kahve kaşığı 

Mazon Meyva Tuzu 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

Mide ekşilik, şişkin~k v~ 
yanmalarını gıderır. 

KABIZLIGI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir. içilmesi ga
yet latif, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
hiç bir müstah
zarla kıyas kabul 
etmez. "M A
ZON,, isim HO
ROZ markasına 

dikkat. 

................... ~ 

RUMELiHiSAR --" 
ECI BEY BAGI 

HAYVANAT PARKI 
Bu sene daha tekemmül etmif bir halde açdmıttır. Miizik, 

danı, müıkira.t, muhtelif eğlencelerle güzel vakit geçire
bilirıiniz. 

Öksürük ve nefes darlı~. be,~- 434505 No. ve 27-5-937 tarihli depo-
maca ve kızamık öksürükleri için zito makbuzunu zayi ettim. Yenisini bir iş hakkında 2-6-938 den itibaren ======="':=""=================== 
nek tesirli ilaçtır. Her ~7ancdP alacağımdan eskisinin hükmü yok-

•v~ee:ı:A ct("nolıınn~:l t 11l11nıır 1 
tur. K. Arisyan 

Cemiyette encümene müracaatla ka 
yıtlan tebliğ olunur. 

· Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin V ALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limıtet Şırkett Bıu:nldrğı ver TAN Mı:ıthı:ıı>c:• 


